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Artikelmatris 
 
Författare, år och land Syfte Design/metod Urval Resultat Etiska 

överväganden 
Kvalitet 

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

Beskriva föräldrars 
erfarenheter när det gäller att 
stödja ungdomars egenvård i 
deras sjukdom diabetes typ 
1. 

Intervjuer 40 deltagare, 20 
biologiska föräldrar som 
levde ihop, sju par med 
en styvförälder, två 
mor/farföräldrar, ett par 
med en biologisk 
förälder och fyra 
ensamma föräldrar. 

Fyra teman. ”Föräldrars 
erfarenheter”, ”Föräldrars 
känslor”, ”Föräldrars 
uppfattning om vad som 
fungerar” och ”Föräldrars 
uppfattning om vad som inte 
fungerar” 

Godkänd av 
universitetets 
institutionella 
granskningsråd. 

God.  

Marshall, M., Carter, B., 
Rose, K., & Brotherton, 
A., 2009, Storbritannien 

Utforska och beskriva 
erfarenheterna hos barn och 
deras föräldrar som lever 
med diabetes typ 1, från 
diagnosen och framåt. 

Intervjuer Elva föräldrar Fyra teman. “Övergång”, 
“Förlust”, “Mening” och 
”Tillgivenhet” 

Godkänd av lokal 
forskningsetisk 
kommitté.  

God. 

Rankin, D., Harden, J., 
Waugh, N., Noyes, K., 
Barnard, K D., & Lawton, 
J., 2014, Storbritannien. 

Beskriva och utforska 
föräldrarnas behov av 
information och support när 
deras barn diagnostiserats 
med diabetes typ 1. 

Intervjuer 54 föräldrar.  Olika teman som exempelvis 
”Upplevelser av 
informationsöverlämning på 
sjukhuset”, ”Återvända hem 
med ett barn som nyligen 
diagnostiserats” och 
”Ouppfyllda behov av stöd 
när man har hand om ett 
barn hemma” 

Godkänd av en 
regional etisk 
kommitté.  

God. 
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Sparud-Lundin, C., 
Hallström, I., & 
Erlandsson, L-K., 2013, 
Sverige. 

Utforska föräldrars process 
av förändringar och 
utmaningar i dagliga 
aktiviteter efter att barnet 
fått diabetes 

Grounded 
theory. 
Intervjuer. 

37 föräldrar, dock 36 
föräldrar som deltog. 28 
föräldrar gifta, sju 
föräldrar ensamma, två 
föräldrar med ny partner 

Huvudtemat som handlade 
om hur familjen 
rekonstrueras efter sjukdom 

Godkänd av regionala 
etiska nämnden 

God 

Sparud-Lundin, C. & 
Hallström, I., 2016, 
Sverige 

Utforska föräldrars 
erfarenheter av två olika 
metoder för diabetesvård: 
sjukhusbaserad vård (HBC) 
och sjukhusbaserad hemvård 
(HBHC). 

Grounded 
theory. 
Intervjuer.  

37 föräldrar, dock 36 
föräldrar som deltog. 
28 föräldrar gifta, sju 
föräldrar ensamma, två 
föräldrar med ny partner. 

Olika huvudteman som 
miljöförhållanden och 
lärande miljö. 
,  

Godkänd av regionala 
etiska nämnden. 

God. 

Sullivan-Bolyai, S., Bova, 
C., Johnson, K., Cullen, 
K., Jaffarian, C., Quinn, 
D., Aroke, E N., 
Crawford, S., Lee, M M,. 
& Gupta, O., 2014, USA. 

Beskriva tonåringars och 
föräldras perspektiv och 
kunskap gällande egenvård, 
beteende, inklusive 
arbetsfördelning, i samband 
med diabetes typ 1. 

Fokusgrupper. 10 tonåringar och 13 
föräldrar. elva föräldrar 
gifta, en förälder ”okänd 
status”, en förälder 
ensam. 

Bland annat olika sätt att 
hantera sjukdomen hos 
föräldrarna. Ta ledningen 
eller backa undan.  

Godkänd av 
institutionell 
granskning. 

God. 

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

Belysa familjemedlemmens 
vardagliga erfarenheter 3 år 
efter att ett barn 
diagnostiserats med diabetes 
typ 1. 

Intervjuer 20 föräldrar Olika teman som exempelvis 
“Stressfull daglig 
planering”, ”Rädsla att 
förlora kontrollen” och 
”Ambivalent föräldraskap” 

Godkänd av regionala 
etiska nämnden 

God. 

 


