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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Barn och ungdomar med diabetes ökar av okänd anledning runt om i världen. 
När barn drabbas av en kronisk sjukdom ligger stort ansvar på föräldrarna och hur de sköter 
hanteringen av sitt barns sjukdom. Diabetes typ 1 kräver ofta livsstilsförändringar som 
drabbar hela familjen och där föräldrarna är dem som ska få vardagen att fungera.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser av att leva tillsammans med ett 
barn som har diabetes typ 1. 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats genomfördes, där sammanlagt åtta 
kvalitativa artiklar låg till grund för resultatet och som analyserades med hjälp av Graneheim 
och Lundmans (2004) tolkning av en kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Föräldrar upplever oro när deras barn har diabetes typ 1. Oron uttrycks i olika 
sammanhang såväl i det dagliga livet som skolsituationer och för barnets framtid. Föräldrar 
upplever behov av stöd från både sjukvård och andra föräldrar i en liknande situation som 
betydande. Resultatet visar också hur föräldrar upplever att uppgifterna kopplade till barnets 
diabetes blir lättare med tiden. Diabeteshanteringen visar sig med tiden bli till en rutin i 
familjens vardag. 
Slutsats: Föräldrar visar sig vara mer oroliga för barn som har diabetes än vad de var för 
syskon som inte hade sjukdomen. Oro var studiens huvudresultat och upplevdes hela tiden 
finnas med även om föräldrarna utvecklade fungerande copingstrategier till att hantera 
sjukdomen och genom nya rutiner få ett fungerande familjeliv. Vidare forskning behövs för 
att belysa mer om hur föräldrar upplever och hanterar livet med ett barn som har diabetes, 
samt skulle det vara intressant att belysa hur syskon upplever de livsstilsförändringar de 
behöver ta del av när deras syster eller bror har diabetes.  
 
Nyckelord: Barn, Föräldrar, Diabetes mellitus typ 1, Upplevelser 
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Inledning 
Diabetes mellitus typ 1 är enligt Department of Health (2001) en av de vanligaste kroniska 

sjukdomarna bland barn. För att barn med diabetes typ 1 ska kunna må bra och ha möjlighet 

till en bra framtid belyser Grey, Boland, Davidson, Li och Tamborlane (2000) föräldrars roll i 

hanteringen av sjukdomen som oerhört betydande. Grey (2000) menar att situationen 

problematiseras av att föräldrarna behöver pussla om livet för att kunna få ett fungerande 

familjeliv där barnets sjukdom kan kontrolleras. Att leva med ett barn som har diabetes 

innefattar enligt Grey (2000) noggrann planering och strukturering för att få vardagen att 

fungera med rätt sorts mat, täta måltider, rätt mängd insulin och tillräckliga kontroller av 

barnets blodsockervärden, en svår omställning som måste efterföljas från dag ett. 

Konsekvenserna av att inte behandla sjukdomen på rätt sätt kan leda till både kort- och 

långsiktiga komplikationer och upplevs enligt Grey (2000) som skrämmande för föräldrarna. 

Rearick, Sullivan-Bolyai, Bova och Knafl (2011) belyser hur föräldrar upplever tiden 

tillsammans med sjukdomen som en ständig pågående läroprocess, där föräldrarna lär sig av 

de problem som dem behöver hantera dagligen. Föräldrarnas hantering av deras barns 

diabetes tar enligt Grey (2000) mycket tid av familjens vardag (ibid.) och trots att de varje 

dag lever kring sjukdomen finns det lite kunskap om hur föräldrarna upplever att det är att 

leva tillsammans med ett barn som har diabetes. Den forskning som finns inom ämnet 

upplevs osammanhängande och tenderar till att belysa patientens egna upplevelser eller hur 

föräldrar upplever sjukdomens diagnostillfälle istället för att belysa hur det är att som förälder 

leva tillsammans med ett barn som har diabetes. Det är därmed svårt att få en överblickande 

förståelse för hur livet som förälder till ett barn med diabetes ser ut och vilka problem de 

behöver hantera. Att sammanställa och kartlägga dessa upplevelser anses vara av vikt för att 

kunna bidra till en förbättrad förståelse för föräldrarnas liv bland sjukvårdspersonal, och 

därigenom kunna bedöma vilken typ av hjälp och support som föräldrarna är i behov av.  

Bakgrund 

Diabetes typ 1 
År 2012 rapporterade WHO (2012) att över 340 miljoner människor har diabetes, siffror som 

enligt WHO (2012) kommer fördubblas inom de kommande 20 åren. Även Craig, Hattersley 
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och Donaghue (2009) rapporterar att sjukdomen ökar och belyser även att antalet barn och 

ungdomar som diagnostiseras med diabetes typ 1 runt om i världen ökar av okänd anledning. 

Barn definieras enligt Barnkonventionen (1989) som individer från 0-18 år. I denna studie 

innefattas barn i skolåldern 6-18 år och som varit diagnostiserade med diabetes typ 1 i över 

ett år för att se hur föräldrar upplever att det är att leva tillsammans med barnets sjukdom. 

Diabetes typ 1 belyses av WHO (2012) som en allvarlig sjukdom som kan vara både 

livshotande och ha en skadlig effekt på både livskvalité och förväntad livslängd. Barn med 

diabetes typ 1 måste enligt Craig, Hattersley och Donaghue (2009) tillföra insulin 

kontinuerligt via subkutana injektioner för att hålla kroppens blodglukos på en balanserad 

nivå, detta behövs för att förhindra uppkomsten av hyper- eller hypoglykemi. American 

Diabetes Association [ADA] (2012) beskriver tillståndet hyperglykemi, då kroppens 

blodglukoshalt är för hög på grund av insulinbrist, vilket kan medföra symtom som törst, 

trötthet, muntorrhet och stora urinmängder. Tillståndet hypoglykemi kan uppkomma vid 

förstora insulindoser vilket leder till en låg blodglukoshalt och kan visa sig genom symtom 

som humörsvängningar, huvudvärk, svettningar, hunger och blekhet (ADA, 2012).   

Föräldrar  
Föräldrar definieras enligt Qwist (2011) vanligtvis som ett barns mamma och pappa, och 

innefattar både biologiska föräldrar och adoptivföräldrar. Nuförtiden poängterar Qwist (2011) 

att familjekonstruktionerna kan se olika ut och att föräldrar inte behöver bestå av en mamma 

och en pappa, utan kan bestå av två föräldrar med samma kön. I denna studie är den 

stipulativa definitionen på föräldrar de personerna som uppfostrar och lever tillsammans med 

barnet oavsett familjekonstellation eller blodsband. Hur en familjekonstellation än ser ut 

menar Qwist (2011) att föräldrarna är skyldiga att ge sitt barn omvårdnad, trygghet och 

uppfostran.  

Att leva med ett barn som har diabetes typ 1 
För att kunna ge sitt barn en god omvårdnad när det har diabetes är det enligt Thompson, 

Auslander och White (2001) av vikt att föräldrar tillsammans med barnet kan lära sig att 

känna igen symtomen på hyper- och hypoglykemi, detta behövs för att kunna utföra de 

åtgärder som var dag krävs för att kroppens blodglukosnivå ska kunna ligga stabilt. När barn 

inte har kunskapen till att utföra åtgärderna som sjukdom kräver anser Grey, Boland, 

Davidsson, Li och Tamborlane (2000) att det är föräldrarnas uppgift att sköta barnets dagliga 

egenvård. Ett exempel på utförandet av barnets egenvård kan enligt Thompson, Auslander 
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och White (2001) vara att föräldrarna behöver ge en insulininjektion eller att kontrollera 

barnets blodsocker. Detta är egenvårdsåtgärder som Wysocki et al. (2006) finner att föräldrar 

och barn behöver lära sig att leva med och vid behov skall kunna utföra. Vidare belyser 

Wysocki et al. (2006) att åtgärderna behövs dagligen genom barnets liv och att föräldrarna 

spelar en stor roll gällande att skapa ett hälsosamt mönster med kontroller och injektioner och 

låta det bli en naturlig del av familjens liv. För att göra kontroller, uppföljningar av 

blodsockervärden och injektioner till en strukturerad händelse i barnets liv menar Pond, 

Peters, Pannel och Rogers (1995) att de flesta familjer mer eller mindre behöver ändra sin 

livsstil. Enligt Rearick, Sullivan-Bolyai, Bova, och Knafl (2011) är en förändring av familjens 

livsstil efter att deras barn har diagnostiserats med diabetes typ 1 en svår uppgift. Det är inte 

bara omställningar utifrån kontroller och injektioner som föräldrarna behöver anpassa livet 

efter, utan även kost och fysisk aktivitet är viktiga hörnstenar för hanteringen av sjukdomen. 

Kost och motion 

Petersson (2011) framhäver att äta rätt kost vid rätt tid underlättar att blodsockret lättare 

håller sig stabilt och därmed förhindrar att komplikationer som hyper- och hypoglykemi 

uppkommer. Rätt kost kan innebära olika sorters upplägg. Det vanligaste kostrådet som 

diabetiker får är att följa en traditionell diabeteskost, vilket innebär måltider med en riklig 

fördelning av näringsämnen och att det inte går för lång tid mellan måltiderna. Enligt ADA 

(2012) medför fysisk aktivitet och motion positiva egenskaper för alla individer och inte 

minst för typ 1 diabetiker. Vidare belyser ADA (2012) att motion aldrig kan ersätta det 

insulin som kroppen behöver via injektioner, men att det däremot kan hjälpa barnet genom att 

sänka behovet av insulinmängd för de som regelbundet tränar och motionerar i mer än 30 

minuter i sträck. Zisser, Gong, Kelley, Seidman och Riddell (2011) poängterar att föräldrar 

och barn tillsammans behöver lära sig att balansera barnets blodsocker då en ökad 

insulinkänslighet kan finnas kvar dagar efter den fysiska ansträngningen. Vid fysisk aktivitet 

bör föräldrar enligt ADA (2012) kontrollera barnets blodsocker oftare för att undvika 

komplikationer som hypoglykemi då insulinkänsligheten ändras. Om varken kost- eller 

motionsvanor efterföljs menar Petersson (2011) och Zisser, Gong, Kelley, Seidman och 

Riddell (2011) att barnet har en större risk att utsättas för de riskfaktorer som är kopplade till 

diabetes. Att enbart lägga om kosten har enligt Petersson (2011) visats ha positiv inverkan på 

flertal riskfaktorer vid diabetes, till exempel kroppsvikt, långtidsblodsocker (HbA1C), 

blodtryck och blodfetter. 
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Coping 

Att leva tillsammans med ett barn som har en livslång sjukdom innebär enlig Benner och 

Wrubler (1989) att föräldrarna behöver acceptera och lära sig hur de ska hantera barnets 

sjukdom, samt hur de ska kunna skapa bra förutsättningar för barnets framtida hälsa. 

Sullivan-Bolyai, Deatrick, Gruppuso, Tamborlane och Grey (2003) belyser i sin studie att det 

kan vara extra stressfyllt för föräldrar att uppfostra och leva tillsammans med ett barn som har 

diabetes typ 1. Föräldrar beskriver att den ständiga vaksamhet som barnets sjukdom kräver 

blir till ett stressmoment som i många fall drabbar hela familjen (ibid.). Föräldrar till barn 

med diabetes typ 1 agerar oftast olika i situationer då de upplever stress och problem med 

barnets sjukdom (Hovey, 2005). Benner och Wrubler (1989) förklarar föräldrars coping som 

den strategi de använder för att kunna hantera de problem som uppstår med deras barns 

sjukdom. Utifrån föräldrarnas individuella upplevelser löses problemen också på olika sätt 

enligt Benner och Wrubler (1989). Hovey (2005) menar att mammor och pappor ofta 

använder olika strategier för att hantera familjens situation och beskriver det som att det oftast 

är mamman som tar på sig rollen att sköta om det sjuka barnet, medan pappan oftare får 

rollen att hålla samman familjen, ta hand om friska syskon och stötta mamman (Hovey, 

2005). Dock bör det beaktas att de olika rollerna kan variera från familj till familj och att det 

inte alltid behöver vara mamman som är familjens primära vårdare (Azar & Solomon, 2001). 

De olika rollerna är viktigt att som sjuksköterska ta hänsyn till för att kunna uppmuntra och 

guida föräldrarna till ett samarbete som fungerar för den enskilde familjen (Konradsdottir & 

Svavarsdottir, 2011). 

Föräldrars upplevelser  
En upplevelse definieras enligt Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) 

som en unik och subjektiv uppfattning utifrån varje enskild individs tidigare erfarenheter. Vidare 

menar Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) att en upplevelse är lika 

unik som varje människa och att utomstående personer därför sällan förstå upplevelsens 

innebörd fullt ut. Att vara förälder till ett barn med diabetes kan enligt Sullivan-Bolyai, 

Deatrick, Gruppuso, Tamborlane och Grey (2003) upplevas som en extra utmaning för 

föräldrarna då de samtidigt som de ska hinna med jobb, skola och fritidsaktiviteter måste ta 

hänsyn till att barnet äter på rätt tider, får sina injektioner, kontrollera blodsockret och följer 

upp med åtgärder efter avläsning av blodsockervärden och symtom. För att föräldrar skall 

klara att ta sig igenom de omställningar och livsstilsförändringar som barnets liv är i behov av 

vid sjukdomen belyser Thompson, Auslander och White (2001) att de är i behov av stöd och 
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rådgivning från sjuksköterskor. Enligt Konradsdottir och Svavarsdottir (2011) visar det sig att 

både mammor och pappor upplever sjuksköterskan som en stor resurs och påpekar vikten av 

att få prata om sina funderingar och upplevelser knutna till deras barns sjukdom som 

betydande. Enligt Rearick, Sullivan-Bolyai, Bova och Knafl (2011) upplever föräldrarna 

sjuksköterskan som en mentor vars uppgift är att genom socialt stöd påverka föräldrarnas 

mentala hälsa positivt. Vidare menar Rearick, Sullivan-Bolyai, Bova, och Knafl (2011) att när 

föräldrarna mår bra och är psykiskt stabila kan de lättare forma en välmående miljö för barnet 

att leva i. Nabors, Lehmkuhl, Christos och Andreone (2003) belyser att även en 

skolsjuksköterska upplevs ha en betydande roll för föräldrarna då barnets lämnas i skolan. 

Enligt Nabors, Lehmkuhl, Christos och Andreone (2003) upplevs föräldrar lugnare när de har 

ett bra samarbete med en skolsjuksköterska, vilket leder till att de kan känna sig tryggare för 

att de vet att en kunnig person finns i närheten. Föräldrar känner sig även lugnare om lärare 

har kunskap om sjukdomen och har vetskap om när barnet är i behov av vård, samt att det 

finns ett nära samarbete mellan lärare, skolsjuksköterska och föräldrar (Nabors, Lehmkuhl, 

Christos & Andreone, 2003). Föräldrar upplever enligt Konradsdottir och Svavarsdottir 

(2011) att sjuksköterskor lättare hjälper dem att utveckla sin förmåga att lösa problem som 

uppkommer med barnets sjukdom diabetes typ 1, genom att se varje familj individuellt och 

framhäva dess styrkor och egenskaper. 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser av att leva tillsammans med ett barn 

som har diabetes typ 1.  

Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Litteraturstudien framkom 

genom att metodiskt söka, granska och sammanställa tidigare forskning inom området (Polit 

& Beck, 2008). För att svara till studiens syfte att belysa föräldrars upplevelser av att leva 

tillsammans med ett barn som har diabetes ansågs en kvalitativ ansats lämplig med tanke på 

att det enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) innebär att fånga en fördjupad förståelse 

för de mänskliga upplevelserna genom att kartlägga och finna mönster i det som upplevs. 
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Urval 

Databaser 

För att få en bred sökning valdes det att göra sökningar i tre olika databaser Cinahl, Medline 

och Summon (se Bilaga 1). Databasen Cinahl innehåller enligt Polit och Beck (2008) artiklar 

från alla nätbaserade engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter och innehåller tillsammans med 

Medline artiklar om hälsa och omvårdnad (ibid.). Sökningarna underlättades genom att 

använda verktygen Cinahl Headings och MeSH för att komma åt passande sökord i de olika 

databaserna. Det genomfördes mer än en sökning i de olika databaserna för att se om nya 

studier som passade till studiens syfte publicerats med tanke på att databaserna enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) kontinuerligt uppdateras.  

Sökord 

De sökord som användes i studien var: Adolescents, Child, Diabetes Mellitus Type 1, Life 

experiences, Family, Living, Parenting och Parents. I Cinahl användes sökorden: Diabetes 

Mellitus Type 1, Child, Life experiences, Parents. Medan i Medline användes sökorden: 

Adolescents, Diabetes Mellitus Type 1, Child, Family, Parenting, Parents (se Bilaga 1). I 

sökningarna användes databaserna Cinahl och Medline där olika sökord kombinerades medan 

i Summon kombinerades ord och meningar för att hitta passande artiklar. Olika sökord 

användes i de olika databaserna för de är uppbyggda på olika sätt (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). Tillsammans med sökorden användes Booleska sökoperatörer som är ord 

som kombinerar olika söktermer. Rätt kombination med ord innebär enligt Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2006) en möjlighet till att täcka mer relevant litteratur samt att kunna 

begränsa den. De booleska sökorden är: AND, OR och NOT (ibid). Endast AND användes i 

studiens sökningar då det var ordet som bäst passade in tillsammans med sökorden (se Bilaga 

1) för hur de olika sökorden kombinerades. 

Inklusionskriterier 

Artiklarna som låg till grund för studiens resultat hade som inklusionskriterier att vara 

kvalitativa och skrivna på svenska eller engelska. Sökningarna begränsades från år 2000 till 

år 2013 för att kunna spegla relativt aktuella upplevelser. Geografisk sett var 

inklusionskriterierna att artiklarna skulle komma från Norden, Storbritannien, USA eller 

Kanada och att de skulle innehålla titel, abstract, introduktion, metod, resultat, diskussion och 

referenser. Barnen med diabetes skulle i artiklarna vara mellan 6-18år gamla och ha haft 
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sjukdomen i minst ett år, vilket avgjordes när abstracten lästes igenom. Inklusionskriterierna 

gällande föräldrarna till dessa barn var de personer som uppfostrar och lever tillsammans med 

barnet och kunde därmed få innefatta både biologiska, adoptiva, ensamstående och 

fosterföräldrar.  

Sökträffar  

Totalt lästes 54 abstract igenom (se Bilaga 1). Av de 54 valdes 10 artiklar som svarade till 

studiens syfte ut för kvalitetsgranskning. Resterande artiklar valdes bort för att de antingen 

inte svarade till studiens syfte, visade sig handla om barn utanför ålderskriterierna eller rörde 

barn som inte haft sin diabetes mer än ett år. Några av de bortvalda artiklarna användes i 

stället i bakgrund och diskussionsdelarna. Efter kvalitetsgranskningen valdes två artiklar bort. 

Den ena valdes bort på grund av att den efter kvalitetsgranskningen inte höll måttet och 

endast fick ihop 53 % av bedömningsmallens totala summa, medan den andra valdes bort på 

grund av att den vid en djupare läsning visade sig handla om barn som inte haft sin diabetes 

tillräckligt länge.  

Kvalitetsgranskning av valda artiklar  

För att kunna bedöma kvaliteten av valda artiklar användes Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall (se Bilaga 2) som är ett bedömningsprotokoll för studier med en kvalitativ 

metod. En fråga togs bort för att passa till studiens syfte vilken var triangulering. Frågan om 

patienter hade lungcancerdiagnos korrigerades till patienter med diabetes mellitus typ 1 

diagnos. Kvalitetsbedömningen gick ut på att de valda studierna poängbedömdes enligt 

fastställda kriterier utifrån mallen. Poängsumman räknades samman och omvandlades i 

procent vilket resulterade i en tre-gradig skala. Grad I avsåg en hög, trovärdig kvalitet och 

studierna skulle då ha nått upp till 80-100% av mallens poängsumma. Nådde studien upp till 

70-79 % hamnade den i Grad II som innebar en medelgod kvalitet, medan 60-69% innebar att 

studien hamnade i Grad III vilket avsåg en lägre kvalitet på studierna (Carlsson & Eiman, 

2003). Målet för studien var att artiklarna skulle nå minst Grad II vilket alla utom en gjorde. 

Fyra artiklar nådde Grad I medan det var tre som nådde II (se Bilaga 3). Artikeln som blev 

Grad III saknade innehåll av etiska aspekter och en tydlig sammanfattning av artikelns 

resultat, därmed förlorade den många av mallens poäng. Grad III artikeln valdes trots det att 

inkluderas för att den hade ett tydligt resultat som svarade till studiens syfte. 
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Analys 
Graneheim och Lundmans (2004) sammanfattande tolkning av en innehållsanalys för 

kvalitativa artiklar användes med en liten redigering där översättning lades till efter att 

meningsenheter tagits ut (se Tabell 1). Artiklarna i studien lästes igenom upprepade gånger 

för att få en så bra förståelse som möjligt. Efter att artiklarna blivit lästa markerades meningar 

som svarade till studiens syfte. Meningsenheterna översattes från engelska till svenska då alla 

utvalda artiklar stod på engelska. Efter meningarna översatts kondenserades dem vilket enligt 

Graneheim och Lundman (2004) innebär att meningen kortas ner utan att någon viktigt 

innebörd försvinner. Därefter blev den kondenserade meningen till en kod som enligt 

Graneheim och Lundman (2004) kan vara en händelse, ett objekt eller ett fenomen som kort 

beskriver meningsenhetens innehåll. Koderna som liknade varandra markerades med olika 

färger och sorterades sedan in i olika färger. Koderna som hade samma färger bildade därefter 

olika kategorier som sedan bildade underkategorier. Övervägande i alla åtta artiklar belystes 

både barns och föräldrars upplevelser av att leva med diabetes typ 1. Barnens upplevelser 

bortsågs och enbart föräldrars upplevelser togs med för att svara till studiens syfte. En 

urskiljning ifall det var barnets eller föräldrarnas upplevelser kunde tydligt ses och sågs därför 

som lämpliga att användas. 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 
Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Underkategori Kategori 
Connecting with 
other families in 
similar situations was 
a factor parents 
described as helpful 
to gain sense of 
belonging. 

Att komma i 
kontakt med andra 
familjer i liknande 
situationer var en 
faktor föräldrar 
beskrev som 
hjälpande för att 
få en känsla av att 
höra samman. 

Kontakt med 
familjer i 
liknande 
situationer 
beskrevs 
hjälpande 
 

Familjer i 
liknande 
situation 
som hjälp 

Stöd från 
föräldrar i 
liknande 
situation 

Föräldrars 
behov av 
support 

For the parents, the 
contact with the 
diabetes team at the 
hospital was 
important and indeed 
something they could 
not do without. 

För föräldrarna 
var kontakten med 
diabetes teamet på 
sjukhuset viktig 
och något de 
påpekade inte 
kunna klara sig 
utan.  

Kontakt med 
diabetesteam 
ansågs viktig 
och behövlig för 
föräldrarna 

Viktigt 
med 
sjukvårdsk
ontakt 

Stöd från 
sjukvården 

Föräldrars 
behov av 
support 

Parents described 
difficulties to hand 
over the reponsibility 
of self-management, 
underpinned by 
anxieties for their 
child´s furture health 

Föräldrar beskrev 
svårigheterna i att 
överlåta ansvaret 
av hanteringen till 
barnet som en oro 
för barnets 
framtida hälsa 

Oro för barnets 
framtida hälsa 
vid överlåtande 
av ansvar för 
hanteringen 

Oro för 
ansvar och 
framtida 
hälsa 

Oro inför barnets 
framtida hälsa 

Föräldrars 
upplevelser av 
konstant oro 
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Resultat 
Resultatet sammanställdes i fyra huvudkategorier: Föräldrars skuld gentemot det drabbade 

barnet, Föräldrars upplevelser av konstant oro, Föräldrars behov av support och Rutiner 

underlättar vardagen. Under kategorin Föräldrars upplevelser av konstant oro framkom två 

underkategorier: Oro under skoltimmar och Oro inför barnets framtida hälsa. Samt under 

kategorin Föräldrars behov av support framkom det två underkategorier: Stöd från sjukvården 

och Stöd från föräldrar i liknande situationer.  

Föräldrars upplevelser av skuld gentemot det drabbade barnet  
Flera föräldrar upplevde att levde med en skuld för att deras barn drabbats av diabetes. 

Föräldrarna uppfattade olika bakomliggande orsaker till varför deras barn blivit drabbat, de 

olika orsakerna som uttrycktes av föräldrarna var: genetiska faktorer, fel kost och dåliga 

matvanor, ohälsosam livsstil eller ett otillräckligt skydd mot skadliga virus och bakterier 

(Bowes, Lowes, Warner & Gregory, 2008; Mellin, Neumark-Sztainer & Patterson, 2004; 

Nurmi & Steiber-Roger, 2012; Spencer, Cooper & Milton, 2012). Även om föräldrarna fick 

kunskap om sjukdomen och insåg att det inte var deras fel kunde de ändå uppleva skuld 

gentemot att barnet numera skulle få leva med en livslång sjukdom (Bowes, Lowes, Warner 

& Gregory, 2008; Marshall, Carter, Rose & Brotherton, 2008). En mamma uttryckte sig:  

 

I blamed myself becaused it came through my mother´s side of the family, so 

it was a real shock in the beginning (Bowes, Lowes, Warner & Gregory, 

2008, s. 995). 

 

Trots att det hade gått flera år efter att deras barn hade diagnostiserats uttryckte flera föräldrar 

att de fortfarande kunde komma på sig själva att undra varför just deras barn, varför 

drabbades deras familj eller vad hade de gjort för att förtjäna detta (Spencer, Cooper & 

Milton, 2012). Pappor visade sig ha svårare än mammor för att se sina barn som sjuka och 

istället föredrog att tänka på dem som friska. Även om det drabbade barnet mådde bra 

upplevde föräldrarna att de levde med en ständig närvaro av sjukdomen i familjernas liv 

(Wennick & Hallström, 2007). Föräldrar som för ett ögonblick varit hemifrån och glömt bort 

sjukdomen eller tänkte på något annat uttryckte att de upplevde en skuld för att de inte 

konstant oroat sig för sitt sjuka barn. För att väga upp och kunna hantera skulden upplevde 

mammor att de ibland överkompenserade och därmed behandlade det sjuka barnet annorlunda 



 

 
 

13 

gentemot hur de behandlade barnets syskon som inte hade diabetes (Bowes, Lowes, Warner 

& Gregory, 2008). Samtidigt poängterade flertalet föräldrar att de inte ville att deras barn 

skulle särbehandlas på grund av deras diabetes, för att barnen skulle kunna känna sig som 

vanliga barn och inte enbart förknippas med sin sjukdom (Dashiff, Riley, Abdullatif & 

Moreland, 2011; Nurmi & Steiber-Roger, 2012). För att barnen inte skulle känna sig 

särbehandlade upplevde föräldrar att de behövde acceptera sjukdomen som en del i deras liv, 

utan att den skulle vara ett hinder för deras familj. Föräldrar upplevde en skuld om de inte var 

tillräcklig uppdaterade om sjukdomen, vilket uttrycktes i en rädsla över att deras okunskap 

blev till ett hinder för familjen och att de skulle vara dåliga förebilder för sitt barn (Dashiff, 

Riley, Abdullatif & Moreland, 2011; Wennick & Hallström, 2007; Wennick, Lundqvist & 

Hallström, 2009). 

Föräldrars upplevelser av konstant oro 
Föräldrar till barn med diabetes beskrev att de konstant upplevde att de var oroliga för barnet. 

De uttryckte att oron inte enbart rörde deras eget agerande och kunskap om barnets diabetes, 

utan även för hur allmänheten ser på sjukdomen och hanterar den. Flera föräldrar uttryckte att 

de var i behov av att skydda sina barn från att bli lidande på grund av den okunskap de fann 

hos allmänheten (Nurmi & Steiber-Roger, 2012; Wennick & Hallström, 2007; Wennick, 

Lundqvist & Hallström, 2009.). En missuppfattning som föräldrar ofta levde med var att 

vänner och bekanta förväxlade typ 1 och typ 2 diabetes samt att de antog att barnets sjukdom 

var en konsekvens efter att ha ätit för mycket godis, vilket upplevdes irriterande bland 

föräldrarna (Wennick & Hallström, 2007).  

 

Föräldrarna upplevde oro när barnen var hemifrån och för att på något sätt kunna hantera oron 

kände sig tvungna att informera om barnets diabetes till deras omgivning så som vänner och 

dess föräldrar. Föräldrarna uttryckte att de inte kände sig tillfreds förrän de förklarat 

sjukdomen samt vilka symtom som borde uppmärksammas innan de vågade lämna bort sina 

barn (Dashiff, Riley, Abdullatif & Moreland, 2011; Mellin, Neumark-Sztainer & Patterson, 

2004; Nurmi & Steiber-Roger, 2012; Wennick, Lundqvist & Hallström, 2009). Oron 

upplevdes dock som mindre av föräldrarna i de fall där de visste att deras barn lekte med 

kompisar som hade kunskap och var insatta i barnets diabetes, vilket ledde till att föräldrarna 

upplevde viss mått av trygghet (Spencer, Cooper & Milton, 2012). 
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Oro under skoltimmar 

Föräldrarna upplevde oro inför att lämna över ansvaret och övervakningen av barnets diabetes 

till skolans personal (Dashiff, Riley, Abdullatif & Moreland, 2011; Nurmi & Steiber-Roger, 

2012). Föräldrarna uttryckte oro både för att personalen skulle underreagera och nonchalera 

deras barns behov samt att de skulle överreagera och göra situationen värre än nödvändigt, 

vilket ofta ledde till att barnen kände sig särbehandlade och skämdes inför sina kompisar. 

Känslor som frustration och besvikelse uttrycktes av föräldrarna då personalen istället för att 

själva agera ringde efter ambulans så fort barnet började må dåligt (Nurmi & Steiber-Roger, 

2012).  

 

They put her on a chair with wheels and they wheeled her down to the 

office. I thought we went over how to handle everything and we had that 

plan with the nurse. But they wheeled her all the way down to the office, 

they phoned me, I´m telling them, ”Give her juice, give her juice!” And 

when I got finally to the office, the teacher was crying and she´s shaking 

and the principal´s crying. Everybody in the office is sitting there crying and 

they had phoned 911 by then. So when I pulled up the fire people were there 

already. And it wasn´t even, it wasn´t even a bad one (Nurmi & Steiber-

Roger, 2012, s. 534). 

Oro inför barnets framtida hälsa 

Föräldrar upplevde att de inte kunde sluta oroa sig för barnets sjukdom och dess framtida 

hälsa. Tankar på framtida konsekvenser uttrycktes av föräldrar som jämt närvarande, och de 

upplevde även att dessa tankar troligen aldrig skulle kunna försvinna helt utan något som 

föräldrarna skulle få leva med (Bowes, Lowes, Warner & Gregory, 2008; Marshall, Carter, 

Rose & Brotherton, 2008). Föräldrarna menade att de hade mer kännedom och respekt för 

vilka konsekvenser som kunde drabba deras barn i framtiden, än vad de drabbade barnen 

hade. Föräldrar till äldre barn uttryckte att övergången när de behövde överlåta mer ansvar 

om sjukdomen till barnet och inte längre vara lika delaktiga i hanteringen av sjukdomen som 

en jobbig period. Föräldrar upplevde en rädsla inför att helt förlora kontrollen över barnets 

hälsa och att deras brist på kontroll skulle leda till att barnen inte skötte de dagliga rutinerna 

kopplade till sjukdomen på bästa sätt (Bowes, Lowes, Warner & Gregory, 2008; Dashiff, 

Riley, Abdullatif & Moreland, 2011; Marshall, Carter, Rose & Brotherton, 2008; Mellin, 
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Neumark-Sztainer & Patterson, 2004; Spencer, Cooper & Milton, 2012; Wennick & 

Hallström, 2007; Wennick, Lundqvist & Hallström, 2009).  

 

Föräldrar uttryckte hur de ville att deras barn skulle bli mer delaktiga och ta mer ansvar för 

sin diabetes med blandade känslor. De uppgav att de förstod vikten av att deras barn behövde 

kunna vara självständigt och hantera sjukdomen på egen hand men upplevde samtidigt en 

rädsla för att barnet inte insett allvaret med sjukdomen och att det skulle leda till en 

försämring om de helt och hållet fick hantera sjukdomen på egen hand (Marshall, Carter, 

Rose & Brotherton, 2008; Nurmi & Steiber-Roger, 2012). Föräldrar upplevde oro inför att 

deras barn skulle komma in i tonåren och göra uppror mot deras diabetes, och menade därför 

att det var viktigt att tidigt i åldern låta barnet ta del av ansvaret och få förståelse för hur 

hanteringen påverkade deras framtida hälsa (Wennick, Lundqvist & Hallström, 2009). 

Föräldrar upplevde att barnen levde mer i nuet än vad föräldrarna gjorde, och därmed inte 

förstod hur brister i hanteringen av deras diabetes kunde leda till konsekvenser i framtiden 

(Dashiff, Riley, Abdullatif & Moreland, 2011; Wennick, Lundqvist & Hallström, 2009).  

 

He wants to be more like a regular teenager. … I wish he would be a little 

bit more concerned, but i think that´s probably typical for his age. They 

don´t see the difficulties that we see. The harm that we see. You know, it´s 

beeing older and wiser. Just something that´s common I think among that 

age group (Dashiff, Riley, Abdullatif & Moreland, 2011, s. 306). 

 

En annan sorts oro som upplevdes av föräldrar var rädslan inför att inte längre behövas när 

deras barn mognat och blivit mer självständiga (Bowes, Lowes, Warner & Gregory, 2008; 

Wennick, Lundqvist & Hallström, 2009). Trots att det diabetessjuka barnet visade på mognad 

och hanterade sin diabetes bra på egen hand upplevdes det svårt för föräldrarna att sluta fråga 

om de hade ätit, eller känt några symtom, samt att sluta tjata om blodsockerkontroller och 

insulininjektioner (Dashiff, Riley, Abdullatif & Moreland, 2011; Marshall, Carter, Rose & 

Brotherton, 2008; Mellin, Neumark-Sztainer & Patterson, 2004).  

 

Oron över att inte längre behövas för sina barn i samma utsträckning upplevdes tydligt bland 

föräldrar till tonåringar som själva kunde genomföra doktorsamtalen under återbesök på 

sjukhuset. Föräldrarna beskrev övergången som jobbig för att de inte längre behövas för 

barnet och därmed inte kunde vara med och påverka deras vård på samma sätt. Föräldrar 
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upplevde numera sig själva mer som taxichaufförer till och från sjukhuskontrollerna (Bowes, 

Lowes, Warner & Gregory, 2008).  

Föräldrars behov av support 

Stöd från sjukvården 

Föräldrar menade att besök hos diabetesteam eller på sjukhus mer eller mindre ingick i hur 

det är att leva med en kronisk sjukdom. Vid sjukhusbesök visade det sig vara vanligt att 

föräldrar upplevde ångest och dåliga minnen från den tiden då deras barn blivit 

diagnostiserade med diabetes typ 1 (Bowes, Lowes, Warner & Gregory, 2008). Både 

mammor och pappor beskrev vikten av en bra relation till sjukvårdspersonalen som 

behandlade deras barn som oerhört betydande. En bra relation med personalen upplevdes av 

föräldrarna som underlättande då ett bra samarbete med sjukvården hjälpte föräldrarna att på 

ett enkelt sätt kunna förklara information från sjukvården vidare till barnet (Spencer, Cooper 

& Milton, 2012). Sjukvårdspersonalens hjälp upplevdes inte enbart som viktigt för att barnets 

sjukdom skulle hanteras på rätt sätt, utan även för föräldrarna som menade att deras stöd 

behövdes även för dem. Stödet upplevdes behövas kontinuerligt som en bekräftelse på att 

föräldrarna utfört en korrekt hantering av barnets sjukdom (Bowes, Lowes, Warner & 

Gregory, 2008; Wennick, Lundqvist & Hallström, 2009). Vid återbesök på sjukhuset 

upplevde flera föräldrar att barnets Hba1c var ett bevis på hur bra de hade hanterat deras 

ansvar gentemot barnets sjukdom (Wennick & Hallström, 2007). 

Stöd från föräldrar i liknande situation 

Både mammor och pappor beskrev att de levde med känslor som rädsla och frustration samt 

att de kunde känna sig ensamma i situationen som barnets diabetes hade medfört. Föräldrarna 

beskrev hur de upplevde att hjälp från andra familjer och föräldrar som befann sig i liknande 

situationer var ett oerhört betydelsefullt och hjälpsamt. Supporten från andra familjers 

erfarenheter beskrevs av föräldrarna som hjälpande och ingav en känsla av att på något sätt 

höra samman (Bowes, Lowes, Warner & Gregory, 2008; Nurmi & Steiber-Roger, 2012). Ett 

sätt att kunna ta del av varandras erfarenheter var att delta i stödgrupper tillsammans med 

familjer som befann sig i samma situation, detta menade föräldrar var ett bra sätt att få 

ventilera sina känslor och ta lärdom av varandras misstag (Bowes, Lowes, Warner & 

Gregory, 2008). 
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Rutiner underlättar vardagen 
För att underlätta till ett fungerande och mer strukturerande liv mitt i all frustration och rädsla 

över eventuella konsekvenser upplevde föräldrar att rutiner förenklade familjens dagar 

oerhört. Att skapa rutiner uppfattades av föräldrarna som ett bra sätt att få med sjukdomen i 

deras dagliga liv, vilket skapade en viss känsla av kontroll (Spencer, Cooper & Milton, 2012; 

Wennick, Lundqvist & Hallström, 2009). Föräldrar beskrev hur hela familjen var tvungna att 

bryta sina mönster och istället införa striktare schemalagda måltider och en bättre kost, vilket 

i början upplevdes som en tuff utmaning och som en förlust i att inte längre kunna vara lika 

spontana (Mellin, Neumark-Sztainer, & Patterson, 2004; Spencer, Cooper & Milton, 2012). 

Med tiden upplevdes den nya livsstilen bli till en rutin och uttrycktes av föräldrar som en 

naturlig del av familjens liv. Föräldrarna upplevde att hela familjen lärde sig att leva med 

diabetes typ 1 allt eftersom tiden gick och att de inte längre funderade över förändringen de 

genomgått efter barnets diagnos (Bowes, Lowes, Warner & Gregory, 2008; Wennick & 

Hallström, 2007; Wennick, Lundqvist & Hallström, 2009). 

 

Föräldrar upplevde att den oro som de levde med under de timmarna barnet var i skolan 

minskade då skolans tydliga och strukturerade rutiner underlättade hanteringen av barnens 

diabetes. Då de var i skolan hade de fasta tidpunkter vilket upplevdes av föräldrarna som 

svårare för barnen att slarva eller att glömma kontrollera blodsockervärdena (Wennick & 

Hallström, 2007; Wennick, Lundqvist & Hallström, 2009). Föräldrar uppgav att helgerna som 

inte var lika strukturerade som vardagarna var de tillfällen som barnen ofta slarvade eller 

lättare kunde glömma bort sin egenvård (Spencer, Cooper & Milton, 2012). 

 

Även om rutiner upplevdes som en hjälp till att kunna hantera barnets diabetes uteslöts inte 

rädslan inför framtida komplikationer (Wennick & Hallström, 2007). Föräldrar upplevde att 

de tillsammans med barnen lärde sig av de misstag och biverkningar som uppstod med tiden 

(Spencer, Cooper & Milton, 2012). Tankar på att kunna hantera barnets sjukdom perfekt 

resten av livet upplevdes av föräldrarna som mer eller mindre omöjligt. Föräldrarna beskrev 

att de istället valde att fokusera på att göra sitt bästa varje dag för att förhindra uppkomsten av 

diabeteskomplikationer för barnet (Mellin, Neumark-Sztainer & Patterson, 2004).
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Vid val av metod bestämdes det tidigt att det var en litteraturstudie som skulle genomföras. 

Att det blev en litteraturstudie grundade sig i att vilja sammanställa tidigare forskning för att 

se hur det är att leva som förälder till ett barn med diabetes. Med tanke på syftet med studien 

tycktes det lämplig att välja en kvalitativ ansats eftersom Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006) menar att en kvalitativ ansats används för att upptäcka mönster och kännetecken 

utifrån individers upplevelser, vilket var det mål som strävades efter.  

 

Valet av att söka litteratur i databaserna Cinahl, Medline och Summon grundar sig i att de 

tycktes vara relevanta för att kunna hitta lämpliga artiklar, vilket styrks av Polit och Beck 

(2008) som menar att dess innehåll lämpar sig väl inom hälso- och omvårdnadsområdet. Att 

sökningarna skedde i tre databaser var för att få en så bred sökning som möjligt och inte gå 

miste om bra artiklar. När sökningar gjordes i de olika databaserna resulterade de ibland med 

samma artiklar, vilket kan visa på att databaserna har ett liknande innehåll (Polit & Beck, 

2008). I databaserna Cinahl och Medline användes olika sökord som kombinerades medan i 

Summon kombinerades ord och meningar för att hitta lämpliga artiklar. Ifall de booleska 

söktermerna OR och NOT valts att användas hade de kunnat påverka resultatet så att 

sökningen blivit bredare och mer ospecifik, det var därför de valdes att inte användas. 

Däremot med sökordet AND ramades sökningarna in och ett hanterbart antal artiklar fanns 

därmed tillgängliga, Att AND är det sökord som begränsar sökningarna mot ett mer specifikt 

inriktat resultat styrks av Polit och Beck (2008). Ibland resulterade sökningarna med noll 

artiklar vilket skedde då för många sökord hade kombinerats (se Bilaga 1).  

 

Studiens inklusionskriterier var till hjälp för att avgränsa sökningarna och för att hitta 

lämpliga artiklar som svarade till syftet. De åtta artiklar som valdes ut var från år 2004 till 

2012. Med tanke på att forskning enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) hela tiden går 

framåt och uppdateras valdes det att tidsbegränsa artikelsökningen mellan år 2000 till 2013 

för att fånga relativt aktuella artiklar, dock kan begränsningen ha medfört att intressant 

forskning från tidigare år missats.  
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Två av de valda artiklarna var skrivna av samma huvudförfattare men med olika 

hjälpförfattare. De två artiklarna var publicerade som enskilda artiklar men ingick i samma 

studie, för att forskarna ville se hur föräldrars upplevelser uttrycktes ett år efter diagnos samt 

efter tre år. Att använda båda artiklarna kan ha påverkat resultatet då författarna kan ha haft 

svårt att bortse från tidigare erfarenheter inom området.  

 

Artiklarna som inkluderades kom från Norden, Storbritannien, USA och Kanada vilket 

innebär att sjukvården kan skilja sig mellan de olika länderna. Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) uttrycker att det bör finnas i åtanke för vilken betydelse det har för den 

svenska hälso- och sjukvården. USA har exempelvis ett sjukvårdssystem som bygger på en 

privat finansiering, dock så ökar den offentliga finansieringen (Sveriges Kommuner & 

Landsting [SKL], 2005). Målet var att endast hitta artiklar från Norden och länder med 

liknade sjukvårdssystem för att det inte skulle bli allt för stor skillnad i sjukvårdssystemen. 

Det begränsande antalet artiklar som svarade till studiens inklusioner gjorde att artiklar från 

andra länder inkluderades. Dock kan artiklar från olika länder ha gett ett intressant resultat 

med olika upplevelser och synsätt. 

 

Med tanke på att enbart svenska och engelska var de språk som behärskades valdes det att 

exkludera artiklar skriva på andra språk. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) bör 

det finnas i åtanke att intressanta artiklar som svarar till studiens syfte därmed missats. 

Barn mellan 6-18 år inkluderades för det i flera artiklar framhävs att föräldrar är oroliga över 

att deras barn ska ta över ansvaret för sin sjukdom. Med tanke på att barn under sex års ålder 

inte ansvarar för sin sjukdom valdes småbarn att exkluderas. Resultatet bygger på föräldrars 

upplevelser av att leva med barn som har diabetes i olika åldrar. De olika åldrarna innebär att 

föräldrar kan uppleva sjukdomen olika, beroende på var i utvecklingen barnet befinner sig 

enligt Schmidt (2007). Barnen i studien hade alla fått sin diagnos vid olika åldrar, vilket 

innebar att familjerna även befann sig olika i utvecklingen av att lära sig leva tillsammans 

med sjukdomen. En förälder till en tonåring och till en sexåring har enligt Schmidt (2007) 

högst sannolikt olika uppfattningar om hur det är att leva till ett barn med diabetes, därmed 

innebär det inte att två föräldrar till en tonåring delar exakta upplevelser med varandra. 

Whittemore, Jasper, Gou och Grey (2010) poängterar att en upplevelse är individuellt 

uppfattad och vilken ålder barnet än har upplever föräldrarna sjukdomen utifrån sina 

personliga känslor och livserfarenheter, vilket är studiens mål att fånga.  
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Vid val av kvalitetsbedömning på de åtta valda artiklarna bestämdes det tidigt att gå efter 

Carlsson och Eimans (2003) tre-gradiga bedömningsmall. Mallen valdes för att den direkt 

från början var lätt att förstå och för att de olika svarsalternativen ansågs vara bättre än andra 

mallar som enbart hade ja eller nej eller bra eller dåligt som alternativ. Målet var att alla 

artiklar som skulle väljas ut minst skulle uppnå Grad I eller Grad II. Det var fyra stycken som 

nådde Grad I och det var tre stycken som nådde Grad II. Artikeln som endast nådde Grad III 

var precis under gränsen till Grad II och svarade med ett tydligt resultat till studiens syfte, 

därför valdes även denna att inkluderas (se Bilaga 3). Med tanke på att enbart en artikel 

bedömdes hamna utanför grad II kan det enligt Carlsson och Eiman (2003) ses som bra då 

den vetenskapliga kvalitetsgraden anses vara hög. Mallen justerades genom att en fråga togs 

bort då den inte svarade till studiens syfte, och därmed inte ansågs ha en avgörande roll för 

resultatet. Frågan som togs bort var frågan om triangulering. Att frågan togs bort orsakade 

ingen konsekvens för bedömningen då slutsumman räknades om från max 48 till max 47 

poäng. Enligt Granskär & Höglund - Nielsen (2008) är det lätt att en granskning blir påverkad 

av viljan att hitta artiklar som är bra. Granskningen skulle kunna blivit annorlunda ifall den 

varit utförd av andra. I studien valdes det därför att bedöma artiklarna var för sig för att se 

ifall bedömningarna var lika varandra och för att inte påverkas av varandra. Därefter gjordes 

en gemensam bedömning för att få ett så korrekt resultat som möjligt. 

 

Graneheim och Lundmans (2004) sammanfattande tolkning av en innehållsanalys för 

kvalitativa artiklar valdes att användes för att analysera de valda artiklarna och belysa det 

sammanställda resultatet från dem. Det sammanfattande protokollet valdes därför det tycktes 

vara en kvalitativ innehållsanalys med tydlig beskrivning och uppbyggnad. Eftersom de 

kvalitativa artiklarnas innehåll bröts ner i små delar och markerades kunde meningsenheter 

som passade till syftet på ett tydligt sätt kodas och sättas in i kategorier (Polit & Beck, 2008). 

Till en början lästes artiklarna igenom var för sig upprepade gånger för att få en så korrekt 

syn och inte påverkas av den andre. Det tog tid att läsa artiklarna enskilt flera gånger men det 

ansågs bli bäst resultat och trovärdighet. Tillsammans plockades meningsenheter ut och 

översattes med hjälp av lexikon och tidigare kunskap. Översättningen valdes som en egen 

kolumn i protokollet för att tydligt visa på hur meningsenheten översatts.  

 

En manifest fokusering valdes då föräldrars upplevelser skulle belysas utan någon omtolkning 

vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att det som står skrivet och som 

framgår ur texten är det som ska analyseras utan personliga tolkningar. Trots att en manifest 
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fokusering varit studiens utgångspunkt bör det enligt Polit och Beck (2008) finnas i åtanke att 

strävan efter bra artiklar tillsammans med tidigare kunskap och personliga åsikter kan ge mer 

latenta inslag.  

Resultatdiskussion 
Ur resultatet framkom det att pappor i större utsträckning än mammor använde sig av en 

copingstragegi som innebar att de föredrog att försöka se barnet som ett friskt barn i stället för 

ett sjukt barn, och på så sätt kunde hantera och distansera sjukdomen. Frågan är om barn med 

en kronisk sjukdom hela tiden uppfattas som ett sjukt barn, eller om det istället kan ses som 

ett normalt barn som lever med diabetes. Fysiologiskt sett menar Eisenbarth (2007) att barnet 

är sjukt, eftersom det är en funktion i kroppen som inte fungerar. Däremot menar Taylor, 

Gibson och Franck (2008) att kroniskt sjuka patienter som trots sin sjukdom kan leva ett 

fungerande liv inte dagligen ser sig själva som sjuka. Sjuka blir de precis som andra 

människor av exempelvis av en förkylning eller influensa, deras diabetes är något som de 

lever med och som enligt Craig, Hattersley och Donaghue (2009) inkluderas även i deras 

friska tillstånd. Det finns lite forskning om skillnaden på hur föräldrar ser en kronisk sjukdom 

gentemot vad barnet själv anser om sitt tillstånd som sjuk eller frisk. Med tanke på att barnen 

enligt resultatet lever mer i nuet och inte tänker på framtida konsekvenser i samma 

utsträckning som föräldrarna, kan föräldrarna enligt Janse, Sinnema, Uiterwaal, Kimpen och 

Gemke (2008) se barnet som sjukt medan barnet i samma situation upplever ett normalt 

tillstånd. 

 

Resultatet visade att flera föräldrar levde med någon form av skuld gentemot att deras barn 

fått diabetes. Nelson (2002) menar att föräldrar som tar på sig skulden för sitt barns sjukdom 

oftast är föräldrar som inte har någon förkunskap om sjukdomen och själva försöker hitta en 

orsak till vad de kunnat göra för att förhindra uppkomsten av sjukdomen. Föräldrars 

skuldkänslor inför barnets sjukdom försvinner i de flesta fall enligt Nelson (2002) då 

föräldrarna blivit tillräckligt informerade om sjukdomen, däremot ansågs att det svårare för 

föräldrarna att släppa skulden i de fall där sjukdomen finns inom släkten och föräldrarnas 

gener anses vara orsaken till att barnet blir drabbat. Med tanke på att resultatet framkom ur 

intervjuer från artiklar med en anglosaxisk kultur väcks frågan om skulden är kulturbetingad 

eller om upplevelserna är desamma även från andra kulturer. I Hatton, Canam, Thorne och 

Hughes (1995) studie som innehöll deltagare från olika kulturer belystes det att skulden oftast 
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är kopplad till vilken förkunskap föräldrarna har om diabetes, vilket därmed styrker att 

resultatet kanske kan upplevas från mer än den anglosaxiska kulturen. 

 

Ett annat resultat som framkom var föräldrars oro efter att deras barn fått diabetes. Oro visade 

sig vara en gemensam upplevelse bland föräldrar som lever tillsammans med ett barn som har 

diabetes typ 1. Oron sträckte sig över flera områden och visade sig upplevas som ständigt 

närvarande utan att minska med tiden. Detta styrks av Sullivan-Bolyai, Deatrick, Gruppuso, 

Tamborlane och Grey (2003) som i tidigare studie håller med och menar att även om det gått 

flera år efter insjuknande så är oro något som upplevs dagligen av föräldrar till barn med 

diabetes typ 1. Däremot motsäger Ginsburg, Howe, Jawad, Buzby, Ayala, Tuttle och Murphy 

(2005) resultatet om att oron hela tiden är konstant och menar att oron kan minska då 

föräldrarna insett att deras barn har mognat med uppgiften att sköta sin diabetes och själv kan 

tar ansvar för sin sjukdom. Ginsburg et al. (2005) håller med om att föräldrarna alltid bär med 

en viss oro men att den kan växla mellan att vara mer eller mindre intensiv.  

 

Resultatet visade att föräldrar upplevde en stark och intensiv oro då deras barn var hemifrån. 

Detta bekräftar Smaldone och Ritholz (2011), Povlsen och Ringsberg (2009) och Wennick 

och Hallström (2006) genom att belysa hur föräldrar hellre ville att barn skulle ta med sig 

kompisar hem till familjens hem än att leka hemma hos kompisarna. Föräldrarna upplevde 

även en ångest vid övernattningar hos kompisar och då de behövde kalla in barnvakt och 

därmed inte hade möjlighet till att vara tillgänglig om barnen börjar må dåligt (ibid.). 

Smaldone och Ritholz (2011) stärker resultatet och poängterar att det handlar om en 

kunskapsfråga om till vem eller vilka ansvaret överlåts då barnet är hemifrån eller då 

barnvakter ersätter föräldrarnas ansvar. Även om barnvakterna är inom släkten poängterar 

Smaldone och Ritholz (2011) att föräldrar ifrågasätter kunskap och hantering och därmed 

upplever rädsla och ångest när de lämnar bort barnet.  

 

Skolsituationen bygger enligt Wang och Volker (2012) i stort sett på samma oro och ångest 

över att lämna ansvaret till någon annan. I resultatet beskrevs tilliten till skolpersonalens 

kunskap om sjukdomen som oerhört betydande för föräldrarna. Det framkom att rädslan över 

att ha barnen i skolan under flera timmar varje dag hade sin grund i att all personal behövde 

ha kunskap och varken över- eller underreagera då barnet visade symtom på att må dåligt. 

Oron anses vara av behov med tanke på att Carroll och Marrerot (2006), Nabors, Lehmkuhl, 

Christos och Andreone, (2003), Smaldone och Ritholz (2011) och Wennick och Hallström 
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(2006) belyser hur både föräldrar och barn upplever att lärare överlag inte är förberedda för 

uppgiften att ta ansvar för elever med diabetes, samt att det är kunskapsbristen om diabetes 

som gör att lärarna upplevs oförberedda och osäkra på hur de ska agera då de får ta hand om 

ett barn som har diabetes (Ibid.) I likhet med att det är en ny situation för föräldrar när deras 

barn behöver lära sig att leva med diabetes blir det även en ny situation för lärarna som är i 

behov av undervisning och kunskap, något som enligt Wang och Volker (2012) bör vara en 

skolsköterskas ansvar och inte föräldrarnas.  

 

Resultatet visade att föräldrar som levde tillsammans med ett barn med diabetes upplevde 

support och stöd som viktigt, och att det kan komma från olika håll. I resultatet belyses två 

viktiga stödkategorier som support från sjukvård och support från föräldrar som är eller har 

varit i liknande situationer. Det utesluter inte att stöd kan komma ifrån andra håll. Aalto, 

Uutela och Aro (1997) och Boling (2005) menar att behovet av support från kunniga personer 

som läkare och sjuksköterskor är viktigt för att lära sig om sjukdomen men poängterar också 

behovet av stöd från släkt, familj och vänner som ofta är de som står föräldrarna närmast. För 

att föräldrar ska klara av att leva med den livslånga sjukdomen menar Cohen (1999) att 

sjukdomen måste accepteras innan olika copingstrategier kan hjälpa föräldrar att hantera 

sjukdomen. Med hjälp och stöd från både sjukvården, erfarna föräldrar, släkt och vänner 

underlättar föräldrars coping till sjukdomens krävande situationer enligt Aalto, Uutela och 

Aro (1997). Föräldrar bemöter ofta problem, stressfyllda eller känslomässiga situationer på 

sitt eget sätt, och därför är det enligt Azar och Solomon (2001) inte möjligt att en viss 

copingstrategi hjälper för alla, utan det gäller att hitta det sätt som passar för varje individ, 

exempelvis att en pappa väljer att fokusera på att ha ett friskt barn i stället för att hela tiden se 

barnets som sjukt. Har personen, i detta fall en förälder en stark grund med bra stöd runt 

omkring sig har det enligt Boling (2005) och Toljamo och Hentinen (2000) visat att personen 

kan lösa den krävande situationen lättare, jämfört med personer som känner sig ensamma i sin 

situation. Att en gång ha övervunnit en jobbig och krävande situation innebär enligt Cohen 

(1999) att självförtroendet ökar och att personen kan ta lärdom av hur problemet löstes och 

börja skapa rutiner på hur nya krävande situationer i framtiden ska hanteras. I resultatet 

upplevde föräldrar hur rutiner skapades med tiden och hur problem som i början kändes som 

oövervinnliga efter ett tag sågs som en naturlig del av familjens vardag. Detta styrks av 

Cohen (1999) som menar att en bra coping av sjukdomen kommer underlätta hur framtida 

problem kommer att hanteras.  
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Slutsats 
Den gemensamma faktorn för föräldrar som lever tillsammans med barn som har diabetes typ 

1 var den oro som upplevdes för barnet. Även om alla föräldrar mer eller mindre tycktes oroa 

sig för sina barn visades oron för ett barn som har diabetes vara större gentemot den oro 

föräldrarna hade för syskon som inte har sjukdomen. Oron för det drabbade barnet handlade 

om att föräldrar var rädda för att barnet skulle uppleva komplikationer och må dåligt, vilket 

föräldrar troligen såg som ett misslyckande till att vara ett tillräckligt skydd mot faror för sina 

barn. Skuld var en annan upplevelse som belystes. Att föräldrar kände skuld när de inte la all 

sin fokus på sitt barns sjukdom var ofta orsaken till varför föräldrar särbehandlade och 

överbeskyddade barnet, något som troligen skedde för de själva skulle må bättre och inte för 

att barnet eller sjukdomen behövde det. Sammanfattningsvis sågs all form av support, både 

från sjukvård och familjer i liknande situationer som en oerhört betydande faktor för 

föräldrarna. Supporten med erfarenheter från kunniga personer tycktes hjälpa föräldrar till att 

lättare kunna hantera sjukdomen och skapa nya rutiner i vardagen. Fortsatta studier inom 

ämnet behövs för att belysa mer om hur föräldrar upplever och hanterar vardagen då deras 

barn har diabetes. Dessutom behövs det mer forskning kring hur det är att som syskon stå 

bredvid sjukdomen och inte vara i centrum men å andra sidan behöva ingå i hela familjens 

livsstilsförändringar. Det skulle också vara intressant att belysa hur syskonen upplever att 

deras vardag förändras när deras syster eller bror har diabetes. 

Självständighet 
Litteratur till bakgrund och resultat söktes både tillsammans och enskilt. Artiklar som svarade 

till studiens syfte lästes enskilt och diskuterades därefter gemensamt. Bakgrund och metod 

skrevs tillsammans. Granskningen av artiklarna till resultatet gjordes enskilt för att sedan 

diskutera och jämföra bådas resultat tillsammans. Sedan fortsattes det tillsammans att plocka 

ut meningsenheter och resultatet skrevs ner. Metod- och resultatdiskussion delades upp där 

Johanna K. var huvudansvarig för resultatdiskussionen och Lii L. för metoddiskussionen, 

avslutningsvis lästes och korrigerades diskussionsdelarna tillsammans.  
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i CINAHL 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Diabetes mellitus type 1 8683 2013-01-24 0 0 

Parents 18192 2013-01-24 0 0 

Child 183010 2013-01-24 0 0 

Life experiences 8772 2013-01-24 0 0 

Diabetes mellitus type 1 AND 
Life experiences 

42 2013-01-24 0 0 

Diabetes mellitus type 1 AND 
Life experiences (full text, peer 
reviewed, research article, 
english language) 

12 
 

2013-01-24 4 2 

Diabetes mellitus type 1 AND 
Child AND Parents 

166 2013-01-24 0 0 

Diabetes mellitus type 1 AND 
Child AND Parents (full text, 
peer reviewed, research article, 
english language) 

31 
 

2013-01-24 5 1 

Diabetes mellitus type 1 AND 
Child AND Life experiences  

11 2013-01-24 4 0 

 
Sökningar i MEDLINE 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Child 1284046 2013-01-24 0 0 

Diabetes mellitus type 1 56895 2013-01-24 0 0 

Family 57701 2013-01-24 0 0 

Parenting 9021 2013-01-24 0 0 

Child AND Diabetes mellitus 
type 1 AND family 

327 2013-01-24 0 0 

Child AND Diabetes mellitus 
type 1 AND family AND 
Parenting  

5 2013-01-24 0 0 

Child AND Diabetes mellitus 
type 1 AND family AND 
Parenting (Abstract avaiable, 
english article) 

5 
 

2013-01-24 2 1 

Diabetes mellitus type 1 56902 2013-02-02 0 0 

Adolescent 1498513 2013-02-02 0 0 

Parents 37695 2013-02-02 0 0 

Diabetes mellitus type 1 AND 
adolescent AND parents 

302 2013-02-02 0 0 



 

 
 

30 

Diabetes mellitus type 1 AND 
adolescent AND parents (Full 
text, English artikle) 

69 
 

2013-02-02 7 1 

 

Sökningar i Summon 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Diabetes mellitus type 1, 
parenting experiences, family 
living 

15 
 

2013-01-28 5 1 

Parents of children with type 1 
diabetes 

5657 2013-01-28 0 0 

Parents of children with type 1 
diabetes ((Full text online, 
Exclude newspaper article, 
Journal article, subject terms: 
children, type 1 diabetes, year 
between 2000-2013) 

301 2013-01-28 16 0 

Lived experiences of type 1 
diabetes by parents 

64 2013-02-02 0 0 

lived experiences of type 1 
diabetes by parents (full text, 
Journal article, Subject terms: 
diabetes, english language, year 
between 2000-2013) 

16 
 

2013-02-02 5 1 

Parents of adolescents with type 
1 diabetes 

3729 2013-02-02 0 0 

Parents of adolescents with type 
1 diabetes (Full text online, 
Exclude newspaper article, 
Journal article, subject terms: 
diabetes, year between 2000-
2013) 

606 
 

2013-02-02 6 1 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll (kvalitetsbedömning) 
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Bilaga 3 Artikelöversikt   
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Marshall, M,, Carter, B., Rose, 
K., & Brotherton, A. 2008.  
England 

Living with type 1 
diabetes: perceptions of 
children and their 
parents 

Enskilda intervjuer  11 föräldrar (10 mammor och 1 
pappa) till 10 barn med diabetes 
typ 1 deltog i studien. Familjerna 
bodde i England och hade olika 
kulturella bakgrunder. 

Grad 1 
82 % 

Bowes, S., Lowes, L., Warner, J., 
& Gregory, J.W. 2009. Wales 

Chronic sorrow in 
parents of childen with 
type 1 diabetes. 

Djupgående intervjuer. 
Föräldrarna intervjuades 
enskilt förutom i två fall.  

17 föräldrar (10 mammor och 7 
pappor) till barn som haft diabetes 
typ 1 i 7-10 år rekryterade från ett 
nationellt sjukvårdscenter i Wales  

Grad 2 
79 % 

Wennick, A., & Hallström, I. 
2007. Sverige 

Families’ lived 
experience one year 
after a child was 
diagnosed with type 1 
diabetes. 

Individuella intervjuer. 21 föräldrar (11mammor och 10 
pappor mellan åldrarna 31-52år 
gamla) till 11 barn i åldrarna 9-14 
år valdes ut från ett sjukhus i 
Sverige. I 1 familj kom båda 
föräldrarna från olika kulturer. I 
två familjer hade en av föräldrarna 
också diabetes typ 1. 

Grad 1 
83 % 

Spencer, J.E., Cooper, H.C., & 
Milton, B. 2012. England 

The lived experiences of 
young people (13-
16years) with type 1 
diabetes mellitus and 
their parents – a 
qualitative 
phenomenological study 

Djupgående intervjuer. I 
familjer där båda föräldrarna 
deltog intervjuades sju par av 
föräldrarna tillsammans.  

27 föräldrar (20 mammor och 7 
pappor) till barn i åldern 13-16år 
som har diabetes typ 1 valdes ut 
från en barnavdelning i Nord 
västra England.  

Grad 2 
78 % 

Wennick, A., Lundqvist, A., & 
Hallström I. 2009. Sverige 

Everyday experience of 
families three years 
after diagnosis of type 1 
diabetes in children: a 
research paper 

Enskilda intervjuer  11 mammor i åldrarna 33-48 samt 
9 pappor i åldrarna 33-54 valdes ut 
från ett sjukhus i Sverige att delta i 
studien. I 1 familj kom båda 
föräldrarna från olika kulturer. I 
två familjer hade en av föräldrarna 
också diabetes typ 1. 

Grad 1 
85 % 
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Nurmi, M.A., & Stieber-Roger, 
K. 2012. Kanada 

Parenting children 
living with type 1 
diabetes 

Enskilda intervjuer  13 föräldrar till barn med diabetes 
typ 1 i åldrarna 7-17år från 
Winnipeg, Kanada blev utvalda till 
att delta i studien. Det hölls 3 
intervjuer med både mamma och 
pappa, och 7 med enbart mamman.  

Grad 2 
75 % 

Dashiff, C., Riley, B.H., 
Abdullatif, H., & Moreland E. 
2011. USA. 

Parents´experiences 
supporting self-
management of middle 
adolescents with type 1 
diabeteps mellitus 

Semi-strukturerade intervjuer 
inleddes med en öppen fråga 
om upplevelser kopplade till 
deras tonårings diabetes.  

23 familjer till tonåringar mellan 
16-18år som varit diagnostiserade 
med Diabetes typ 1 mer än ett år 
och inte led av någon annan 
allvarlig sjukdom valdes ut från 
den endokrinologiska 
barnavdelningen 

Grad 1 
84 % 

Mellin, A.E., Neumark-Sztainer, 
D., & Patterson, J.M. 2004. USA. 

Parenting adolescent 
girls with type 1 
diabetes: parents’ 
perseptives 

Semistrukturerade intervjuer 
där 8st öppna frågor ställdes 
till föräldrarna.  

30 föräldrar till tonårstjejer som 
haft diabetes mellitus typ 1 i över 
ett år. 22 av 30 intervjuer var med 
mammor, 5 var med pappor, 2 
intervjuer var med både mamma 
och pappa samt 1 intervju hölls 
med en tonårings förvaltare. 
Deltagarna valdes ut från en barn 
endokrinologisk avdelning  

Grad 3 
67 % 
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