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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att vara förälder till ett barn som insjuknar i diabetes kan innebära svår stress. 

Även om den akuta stressen vid diagnosen avtar, så upplever många föräldrar en pågående 

psykisk stress som kan leda till utbrändhet.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur föräldrar till barn med typ1 diabetes upplever 

stress minst ett och ett halvt år efter diagnos samt vilket stöd de önskar att sjukvården kunde 

bistå med. 

Metod: För att utföra studien valdes en kvalitativ design. Författaren genomförde 

semistrukturerade intervjuer med sex mammor vars barn var i åldrarna tre till arton år. 

Intervjudata analyserades med en deduktiv innehållsanalys. Karasek och Theorells krav-

kontroll-stödmodell användes som en teoretisk referensram för studien. 

Resultat: Studien resulterade i tre kategorier samt elva subkategorier och det övergripande 

temat Arbetet Diabetes. Kravet att hantera de oförutsägbara och instabila aspekterna med 

barnets sjukdom kunde orsaka oro och stress hos föräldrarna, liksom sömnbrist samt 

omgivningens oförståelse och okunskap. Att lämna över kontrollen över behandlingen till 

barnet självt eller förskola och skola var också något som kunde medföra en belastning och 

stress hos föräldrarna. Partnern och sjukvården utgjorde ett viktigt stöd i vardagen. Tekniska 

hjälpmedel upplevdes som ett avlastande stöd, men som även kunde bidra till ytterligare 

stress. Föräldrarna var i regel nöjda med sjukvården men önskade mer förståelse på vissa 

områden samt en obligatorisk uppföljning hos psykolog. Det fanns även en önskan om att 

syskon skulle inkluderas mer i vården.  

Slutsats: Upplevelsen av stress hos föräldrar till barn med typ 1 diabetes varierade och 

påverkades av faktorer som krav, kontroll och stöd. Oro för situationer man inte kunde 

påverka och förutse liksom osäkerheten i att lämna över kontrollen till andra bidrog till 

upplevelsen av stress. Stöd från partner, sjukvård, tekniska hjälpmedel och sociala medier 

hade betydelse för upplevd stress och belastning. En ökad förståelse och förebyggande 

insatser behövs för att förbättra sjukvårdens omhändertagande av föräldrarna till barn med 

diabetes.  

Nyckelord: Diabetes typ 1, föräldrar, stress, kontroll, vårdare. 

 



 

ABSTRACT 

Background: To be a parent of a child type 1 Diabetes can be severally stressful. Even if the 

initial stress at diagnosis recedes, many parents experience a persistent psychological stress 

which can lead to burnout symptoms.  

Aim: The aim of the study was to describe how parents of children with type 1 diabetes 

experienced stress at least 1.5 years after receiving the diagnosis and what support they 

wanted from healthcare providers.  

Method: A qualitative design was used conducting semi structured interviews with six 

mothers whose children were between the ages of three to eighteen. The collected data was 

analysed by using deductive content analysis. Karasek and Theorell’s demands-control-

support model was used as a theoretical framework for the study.  

Results: The study resulted in three main categories and eleven subcategories with the work 

Diabetes as an underlying theme. The demands of handling the unpredictable and unstable 

aspects of the child’s disease caused stress, as well as sleep deprivation and handling other 

people’s ignorance. Handing over the control of care to school staff or the children themselves 

was sometimes associated with frustration and stress. The parent’s partner and the health care 

providers were important support. Technical aids were perceived as an unburdening support, 

but could also create more stress. The parents were satisfied with the health care support in 

general but wanted more understanding in some areas as well as a mandatory follow-up with a 

psychologist. A need to include siblings in the care and follow-up was also mentioned.  

Conclusion: The experience of stress among parents of children with type 1 diabetes varied 

and was affected by demands, control and support. The concern about situations that were 

beyond their control and prediction created stress as well as the ability to hand over the 

control to others. The support from partners, health care providers, technical aids and social 

media was important for perceived strain and stress. Better understanding and preventive 

interventions are needed to improve the care of parents of children with diabetes.  

Keywords: Diabetes type 1, parents, stress, control, caregivers. 
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BAKGRUND 

Att vara förälder till ett barn som insjuknar i diabetes innebär svår stress och även om den 

initiala stressen vid diagnosen lägger sig så upplever många föräldrar en pågående psykisk 

stress som ger symtom i form av ångest och depression samt en negativ påverkan på 

kommunikation och konflikthantering inom familjen (Whittemore, Jaser, Chao, Jang & Grey, 

2012). Rädslan för hypoglykemier, bördan av upprepad övervakning och blodsockerkontroller 

är ett par exempel på saker som påverkar vardagen för föräldrar till barn med typ 1 diabetes. 

Även svårigheten att lita på att personal i förskolan och skolan ska kunna ta hand om barnet 

på ett säkert och pålitligt sätt kan vara ett problem för vissa föräldrar (Lindström, Åman, 

Lindahl Norberg, Forssberg & Anderzén - Carlsson, 2017; Barnard, Thomas, Royle, Noyes & 

Waugh, 2010). 

 

Diabetes mellitus typ 1 hos barn 

Diabetes är en vanlig kronisk sjukdom hos barn och unga och antalet barn som insjuknar i typ 

1 diabetes mellitus har nästan fördubblats sedan 1980-talet (Albinsson, Åman & Hanås, 2012; 

diabetesförbundet, 2017). Studier visar på en 3.4 % årlig ökning av antalet insjuknande barn 

under 14 års ålder i Europa mellan 1989 och 2013. Även om incidensen kan variera något från 

år till år visar trenden på en stadig och varaktig ökning över tid, och den är som störst hos 

barn under 5 års ålder (Lawrence & Myer- Davis, 2019). Diabetes mellitus typ 1 är 

huvudsakligen en autoimmun sjukdom där de insulinproducerande betacellerna destrueras och 

insulinproduktionen därmed avtar eller upphör helt (Redondo, Steck & Pugliese, 2018). 

Insulin gör att kroppens celler kan tillgodogöra sig energi från bland annat kolhydrater och 

har en avgörande roll i kroppens energibalans. Den tilltagande insulinbristen vid typ 1 

diabetes leder till en ökad katabolism där glukos frisätts från levern och aminosyror och 

fettsyror frisätts från muskler och fettväv. Blodglukosnivån stiger och så småningom börjar 

barnet få symtom i form av ökad törst, ökade urinmängder, trötthet och viktnedgång (Persson, 

2007; Albinsson, Åman & Hanås, 2012).  Näst efter Finland är Sverige det land där flest barn 

insjuknar i typ 1 diabetes i världen. Orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagd men man tror 

att både genetiska och miljömässiga faktorer har betydelse (Lindell, Carlsson, Josefsson & 

Samuelsson, 2018). Behandlingen innefattar en komplex egenvård bestående av 

blodglukoskontroller, insulinadministrering, strukturerad måltidsordning och regelbunden 

fysisk aktivitet. Genom att upprätthålla en god glykemisk balans kan man minska risken för 

komplikationer på både kort och lång sikt. Även om det finns många tekniska och effektiva 
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hjälpmedel för blodsockerkontroll och insulinadministrering är det fortfarande svårt att uppnå 

en välbalanserad glykemisk balans med en långtidsblodglukos, HbA1c, inom önskat målvärde 

(Cheon, 2018). 

En av de mest akuta komplikationerna är allvarlig hypoglykemi, vilken kan leda till kramper 

och medvetslöshet medan komplikationer på lång sikt är hjärt- och kärlpåverkan med 

tillkommande njurpåverkan, ögonsjukdomar och nervskador (Ziegler & Neu, 2018). 

 

Föräldrarnas roll och upplevelsen av stress  

Under de senaste åren har det bedrivits mycket forskning om föräldrars upplevelse av att ha 

ett barn med typ 1 diabetes. En diagnos innebär en livsomvälvande förändring för barnet och 

familjen. Föräldrarna tvingas anta en mer vårdgivande roll än innan diagnosen där fokus 

ligger på beteendemässiga och hälsorelaterade faktorer i större utsträckning än tidigare (Jaser, 

Whittemore, Ambrosino, Lindemann & Grey, 2009; Thorsteinsson, Loi & Ryner, 2017). 

Rädslan för allvarlig hypoglykemi är särskilt påtaglig hos föräldrar till små barn med typ 1 

diabetes och kan medföra att man omedvetet håller barnet på en högre blodglukosnivå än 

rekommenderat. Oron upplevs som störst i situationer där det kan vara svårt att upptäcka 

symtom, som exempelvis när barnet sover. Detta har en negativ inverkan på föräldrarnas 

nattsömn och förmåga till vila (Van Name et al., 2018).   

 Föräldrarna har en avgörande roll i behandlingen av ett barn med typ 1 diabetes. Forskning 

visar att särskilt mammor till barn med diabetes riskerar att drabbas av utbrändhet i sin strävan 

att hela tiden övervaka, kontrollera och främja sitt barns blodsockerbalans samtidigt som man 

försöker vara den bästa förälder man förmår under en känsla av inre och yttre press. 

Föräldrarna är barnens primära vårdgivare i hemmet och de som ansvarar och lägger grunden 

för barnets förmåga att själv lära sig att leva med och hantera sin sjukdom. Deras mående 

påverkar också barnet i allra högsta grad, liksom eventuella syskon. Utifrån ett barnperspektiv 

är det viktigt att också ta föräldrarnas mående i beaktande (Lindström et al., 2017; Helgeson, 

Becker, Eskobar & Siminerio, 2012).  

 

Etiska aspekter 

Utifrån ett pliktetiskt förhållningssätt ska specialistsjuksköterskan och övrig vårdpersonal 

värna om patientens integritet och autonomi. I vården av barnet med diabetes är det just 
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barnets integritet, autonomi och hälsa vi ska värna om, något som inte alltid är utan 

svårigheter då det dessvärre är lätt att åsidosätta barns autonomi och enbart vända sig till 

föräldrarna. Föräldrarna vikarierar för barnets autonomi och intressen även i de fall barnets 

ålder och mognad ger dem god förmåga att hävda sin egen autonomi och medverka i vården 

(Bischofberger, 2004). Inom den specialiserade sjukvården där diabetesvården ingår är det 

barnet som är patienten vars intressen och hälsa ska stå i centrum. Med tanke på de 

ekonomiska begränsningarna som råder inom vård och landsting, och som kan påverka hur 

ofta barnet kan träffa läkare och sjuksköterskor polikliniskt, är det då etiskt och moraliskt 

försvarbart att tillägna barnets föräldrar mer tid och uppmärksamhet? Enligt ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor ansvarar sjuksköterskan i huvudsak för människor i behov av vård. 

Sjuksköterskan ska med lyhördhet, respektfullhet och integritet verka för att tillgodose 

allmänhetens och särskilt utsatta gruppers behov av hälsofrämjande och stöttande insatser 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I och med att forskning tyder på att långvarig stress 

hos föräldrar i samband med ett barns sjukdom kan ha negativ inverkan på barnets förmåga att 

anpassa sig till och hantera sitt tillstånd, finns det både etiska och moraliska skäl för att 

identifiera risker och förebygga stress hos dessa föräldrar (Isokääntä, Koivula, Honkalampi & 

Kokki, 2018). 

 

Teoretisk utgångspunkt 

För att kunna skapa en djupare förståelse för det studerade ämnet och ha ett ramverk för 

analysprocessen har författaren valt att använda sig av Karaseks och Theorells (1990) Krav-

kontroll-stödmodell. 

Krav-kontroll-stödmodellen 

Karaseks Jobs-demands control-model från 1979 utvecklades i ett syfte att beskriva och 

förklara arbetsrelaterad stress. Modellen förutsätter att psykisk påfrestning är ett resultat av 

sammanlagda effekter av kraven i en arbetssituation och den grad av kontroll eller 

handlingsutrymme som är tillgängliga för arbetstagaren (Karasek, 1979). 

Senare utarbetningar har betonat stödets betydelse där bristen på stöd kan bidra till 

utvecklandet av negativ stress. Därmed uppstod Krav-kontroll-stödmodellen. De som känner 

att de har ett fungerande stöd från chefer och kollegor på arbetsplatsen har en mer effektiv 

problemfokusering som bidrar till att de klarar av arbetsbördan. Enligt modellen kan man 

klara av högt ställda krav om man har stöd och kan fatta de beslut man behöver, medan de 
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med bristfälligt stöd känner sig stressade över relativt lågt ställda krav (Daniels & Harris, 

2005; Sargent & Therry, 2000). 

Detta innebär att kombinationen av höga krav och lite kontroll orsakar såväl fysisk som 

psykisk belastning vilket i sin tur kan leda till utmattning. Utmattning karakteriseras av en 

överväldigande känsla av överansträngning och överbelastning som ofta leder till 

sjukskrivningar på såväl kort som lång sikt (Blom, Bodin, Bergström, Hallsten & Svedberg, 

2013). Socialt stöd kan fungera som en buffert i hanteringen av psykologiskt kravfyllda 

situationer och arbetsmiljöer. Lägre satta krav, högre grad av kontroll och befintligt socialt 

stöd kan associeras med högre rapporterad livskvalitet. Stort socialt stöd har en positiv 

inverkan på självskattad stress och depression (Rusli, Edimansyah & Naing, 2008).   

 

Krav-kontroll- stödmodellen och förekomsten av stress hos föräldrar  

Karaseks & Theorells krav-kontroll-stödmodell med betoning på betydelsen av balans mellan 

krav, kontroll och stöd för uppkomsten av stress borde kunna tillämpas i kontexten av vad 

som orsakar stress hos föräldrar till barn med typ 1 diabetes. Lindström och medarbetare 

(2017) nämner i sin artikel Karaseks modell som en beskrivning av uppkomsten av stress 

utifrån obalansen mellan krav och kontroll, där krav kan upplevas som en negativ faktor som 

utifrån de individuella förutsättningarna och befintliga stödet påverkar den individuella 

upplevelsen av stress. Som förälder till ett barn med typ 1 diabetes kan kravet på övervakning 

och rädslan för akuta och sena komplikationer skapa en betungande känsla av stress och 

sämre psykiskt mående (Helgeson et al. 2012). Känslan och behovet av att ständigt vara på sin 

vakt för att upptäcka och åtgärda hypoglykemier och samtidigt försöka leva ett så normalt 

familjeliv som möjligt kan uppfattas som en svår balansgång för merparten av dessa föräldrar 

(Iversen, Graue, Haugstvedt & Råheim, 2018). Socialt stöd är viktigt för förmågan att anpassa 

sig till diabetesdiagnosen och den dagliga skötseln, och kan bestå av partner, familj, vänner 

eller arbetare inom hälso- och sjukvården. Ett bristfälligt psykosocialt stöd kan också visa sig 

ha en negativ inverkan på tilliten till sjukvården och påverka förmågan till adekvat glykemisk 

kontroll. (Hill, Ward & Gleadle, 2019). 

Kravet att ansvara för diabetesbehandlingen, strävan efter kontroll över situationen och brist 

på stöd skulle kunna vara orsaker till psykisk belastning och stress hos dessa föräldrar som 

kan belysas med hjälp av Karaseks modell.  
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Problemformulering 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska hälso- 

och sjukvården ge vård av god kvalitet som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, och 

all vård som berör barn ska utgå ifrån barnets bästa. Forskning och erfarenhet visar att 

föräldrar till barn med typ 1 diabetes lever med en påtaglig stress kopplad till den dagliga 

behandlingen och övervakningen av sjukdomen och dess symtom (Patton, Dolan, Smith, 

Thomas & Powers, 2011; Rechenberg, Grey & Sadler, 2017). Långvarig stress hos 

föräldrarna har förknippats med sämre glykemisk kontroll och sämre livskvalitet hos 

ungdomar och unga vuxna med diabetes (Cameron, Northam, Ambler & Daneman, 2007). 

Det är därför viktigt att specialistsjuksköterskan och det övriga teamet i vården strävar efter 

ett nära samarbete med föräldrarna där man stöttar dem i att hantera utmaningen som det 

dagliga livet med sjukdomen innebär (Sullivan-Bolyai, Deatrick, Gruppuso, Tamborlane & 

Grey, 2003). 

Omvårdnaden av barn med diabetes innebär ett omhändertagande av hela familjen, såväl i det 

akuta skedet som på sikt i och med att föräldrarna är de som primärt sköter barnets diabetes 

efter utskrivning. När ett barn först får sin diagnos vårdas barnet initialt inom akutsjukvården 

för att under vårdtiden slussas in i och tas över av den specialiserade sjukvården där 

diabetesteamet och diabetesmottagningen ingår. Studier visar att adekvat stöttning av 

föräldrarna i samband med insjuknandet kan ha betydelse för deras psykiska välmående på 

sikt (Streisand et al., 2008). En ökad förståelse för hur föräldrarna upplever hur det är att ha 

ett barn med diabetes typ 1 och den stress det innebär kommer att ge större möjligheter att 

bättre utarbeta vården kring dessa barn och deras föräldrar. Genom ett bättre stöd till dessa 

föräldrar kan man minska stress och lidande för denna grupp, vilket kan ge samhälleliga 

vinster på sikt i form av minskat antal sjukskrivningar och ökad produktivitet. Ett välanpassat 

stöd till föräldrarna inom akutsjukvårdens första omhändertagande och den specialiserade 

sjukvårdens uppföljande behandling, kan också minska risken att barnet slarvar med sin 

diabetesbehandling och mår psykiskt dåligt som vuxen, vilket har betydelse för samhället på 

längre sikt (Sullivan-Bolyai et al., 2003; Cameron et al., 2007). Här har 

specialistsjuksköterskan en viktig roll att identifiera föreliggande behov och utarbeta en 

omvårdnadsplan för att bemöta och tillgodose dessa. Genom att arbeta preventivt kan 

specialistsjuksköterskan och resten av teamet försöka förebygga föräldrarnas stress och 

minska dess negativa effekter för barnet.  
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur föräldrar till barn med typ1 diabetes upplever stress 

minst ett och ett halvt år efter diagnos samt vilket stöd de önskar att sjukvården kunde bistå 

med.  

 

METOD 

Design 

En kvalitativ design valdes utifrån studiens syfte då det var att beskriva hur någon uppfattar 

ett ämne eller fenomen (Henricson & Billhult, 2012). Studien genomfördes i form av en 

deskriptiv intervjustudie med semistrukturerade intervjufrågor som sedan analyserades utifrån 

en kvalitativ ansats. De semistrukturerade intervjufrågorna berörde respondenternas 

upplevelse av stress, krav och kontroll i det dagliga livet med ett barn med typ 1 diabetes. 

Även frågor som berörde behovet av och erhållet stöd inkluderades utifrån syftet.  

 

Urval 

Enligt Danielsson (2012) görs urvalet av deltagare till en intervjustudie med hänsyn till 

studiens syfte. Eftersom syftet med denna studie var att beskriva föräldrars upplevelser så 

valdes en kvalitativ ansats. Ändamåls- och snöbollsurval användes i syfte att välja föräldrar 

som kunde ge informationsrika beskrivningar av upplevelsen av stress då de är föräldrar till 

barn med typ 1 diabetes (Henricson & Billhult, 2012). Respondenterna rekryterades via 

gemensamma bekanta och Facebook- grupp för diabetesföräldrar på internet samt en 

diabetesmottagning på ett universitetssjukhus. Målet var att intervjua minst sju stycken 

föräldrar till barn med typ 1 diabetes, men antalet respondenter bestämdes tillslut utifrån hur 

stort material varje intervju gav samt hur många undersökaren lyckades rekrytera. Det var 

undersökarens uppfattning att varje intervju sannolikt skulle ge mycket information då de som 

anmält sitt intresse till att delta i studien hade en vilja och intresse av att dela med sig av sina 

erfarenheter.  

Inklusionskriterierna var svensk- eller engelsktalande föräldrar vars barn var i åldern två till 

arton år och hade haft diagnosen i ett och ett halvt år eller längre. Den stress som var i fokus i 

uppsatsen var inte främst den som uppstår i den akuta sjukdomsfasen, utan upplevelsen av 

stress i det vardagliga livet på lite längre sikt.  
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Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Semistrukturerad 

intervju innebär att frågorna inte behöver ställas i en särskild ordning, utan anpassas efter 

intervjuns innehåll och utveckling (Danielsson, 2012). En detaljerad intervjuguide (bilaga 1) 

bestående av tio frågor användes och undersökaren ställde ibland följdfrågor som anpassades 

efter vad som uppkom i varje enskild intervju. Frågorna i intervjuguiden berörde föräldrarnas 

upplevelse av stress, krav och kontroll i det dagliga livet med sitt barn med typ 1 diabetes. 

Även frågor om hur föräldern såg på erhållet stöd och behov av mer stöd från både eventuell 

partner och sjukvården ingick (se tabell 1). Intervjuguiden utarbetades av undersökaren 

utifrån studiens syfte och med stöd av den genomgång av befintlig vetenskaplig litteratur och 

forskning som genomfördes under studiens förberedelsefas. Genom att skaffa sig en teoretisk 

kunskap och förförståelse för ämnet hade undersökaren en grund att använda i utformningen 

av intervjuguiden (Kallio, Pietilä, Johnson & Kangasniemi, 2016).  

Inför det första intervjutillfället gjordes en pilotintervju där undersökaren intervjuade en 

person i bekantskapskretsen med ett nu vuxet barn med typ 1 diabetes. På så sätt kunde 

undersökaren kontrollera att intervjuguiden innehöll adekvata frågor som respondenten 

upplevde var tydliga och lätta att ta till sig (Danielsson, 2012).  
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Tabell 1 Översikt av Krav-kontroll och stödmodellens huvudbegrepp och exempel på 

tillhörande intervjufrågor. 

Teoretiskt 

begrepp 

Definition Intervjufrågor 

Krav Krav på deadlines och produktivitet men också 

psykologiska, kvalitativa (komplexiteten) och 

emotionella krav som arbetet ställer. 

Hur upplever du att det är att ha ett barn 

med typ 1 diabetes? 

Med barnets diabetes i fokus, hur kan en 

stressig dag se ut för dig? 

Kontroll  Individens förmåga att påverka arbetsuppgifter 

men också den kontroll man har över arbetets 

krav och förutsättningar.  

Kan du beskriva hur du upplever det när du 

lämnar över ansvaret till andra, till exempel 

förskolan, skolan eller andra vuxna? 

Om du har barnets diabetes i fokus, kan du 

beskriva hur en bra dag kan se ut och 

upplevas för dig? 

 

Stöd Socialt stöd från kollegor samt praktiskt stöd 

och vägledning från överordnade. 

Vilket stöd har du från andra vuxna i din 

närmaste omgivning, exempelvis eventuell 

partner? Skulle du behöva mer stöd? 

 

Tillvägagångssätt 

Rekryteringen av respondenter påbörjades genom att ett kort informationsbrev (bilaga 2) lades 

ut i en Facebook- grupp för föräldrar till barn med typ 1 diabetes. Föräldrar som var 

intresserade att delta i studien kontaktade undersökaren via mail eller telefon varpå ett mer 

utförligt informationsbrev mailades ut (bilaga 3). Eftersom endast två deltagare rekryterades 

på detta sätt skaffade undersökaren godkännande från verksamhetschefen för barnkliniken på 

ett universitetssjukhus. Därmed kunde deltagare även rekryteras via universitetssjukhusets 

diabetesmottagning. Slutligen kom sex respondenter att ingå i studien. Två rekryterades via 

Facebook- gruppen, en via bekanta och tre via universitetssjukhusets diabetesmottagning. 

Samtliga var mammor till barn med typ 1 diabetes. Inför varje intervju fick deltagaren en 

kopia av informationsbrevet (bilaga 3) som de tidigare erhållit via mail samt läsa igenom och 

skriva under en samtyckesblankett (bilaga 4). Den utarbetade intervjuguiden användes vid 

varje intervjutillfälle men frågorna ställdes i olika ordning beroende på hur varje enskild 

intervju utvecklades. Dock påbörjades den alltid med frågan Hur skulle du beskriva att det är 

att ha ett barn med typ 1 diabetes? Intervjuerna varade mellan tjugofem och sextiofyra 
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minuter och spelades in med hjälp av en diktafon samt mobiltelefon. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant i nära anslutning till det enskilda intervjutillfället. 

 

Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med Etikprövningslagen (SFS 2003:460) informerades deltagarna om det 

övergripande syftet med studien, vem som var huvudman samt att deltagandet var frivilligt 

och att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan. Lagen definierar inte arbete 

som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå som 

forskning (Eriksson, 2018). Undersökaren ansvarade för att studien följde etiska regler, även 

om den inte behövde genomgå en etikprövning. Kravet på informerat samtycke motiverades 

utifrån autonomiprincipen då deltagarna ska ha tillräcklig och begriplig information för att 

fatta beslut om medverkan. Studiens deltagare kontaktades antingen via Facebook då de först 

fick en kort presentation av studiens metod och syfte varpå de senare fick ett mer utförligt 

informationsbrev när de anmält intresse av att delta. I de fall respondenten tillfrågats via 

bekanta eller diabetesmottagningen skickades informationsbrev via mail varpå informerat 

beslut om eventuellt deltagande kunde göras. Skriftligt samtycke inhämtades från samtliga 

föräldrar (bilaga 4).  

Genom göra-gott-principen värnade undersökaren om att maximera möjliga fördelar och 

minimera möjlig skada. Här ingick det att göra en riskanalys där studiens eventuella risker 

vägdes mot dess möjliga fördelar (Kjellström, 2012). Risken kunde bestå i att föräldrarna 

uppmanades reflektera över och påminnas om de mindre positiva aspekterna med att vara 

förälder till ett barn med typ 1 diabetes. Risken för skada låg då i att potentiellt bidra till ökad 

stress och lidande för den enskilde individen. Däremot kunde det kanske finnas en lättnad i att 

få delge sina tankar och upplevelser åt någon utomstående med ett uttalat intresse. 

Förhoppningsvis övervägde det positiva i att dela med sig av sina upplevelser för att skapa en 

ökad förståelse det eventuella obehag som deltagandet kunde medföra. Undersökaren hade för 

avsikt att vid behov uppmana respondenterna till att söka stöd via primärvården eller sin 

diabetesmottagning. Detta behov uppstod emellertid inte under studiens gång 

Icke-skada principen överlappar ofta göra- gott principen och innebär att man bör minimera 

alla typer av skada eller obehag som kan drabba respondenterna (Kjellström, 2012). Återigen 

fanns risk för emotionellt obehag med tanke på ämnet för studien och intervjufrågornas 

karaktär. Genom att formulera frågorna så att respondenten inte skulle uppfatta dem som 
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värderande eller dömande försökte undersökaren ta hänsyn till denna princip. 

Rättviseprincipen innefattar bland annat respondenternas rätt till rättvis behandling och 

tillgodosågs genom att undersökaren inte baserade sitt urval utifrån personernas sårbarhet, 

utan utifrån studiens syfte (Polit & Beck, 2017). 

 

Bearbetning och analys 

De transkriberade intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ, deduktiv innehållsanalys. 

Kvalitativ innehållsanalys innebär att man analyserar innehållet i en beskrivande text för att 

identifiera framträdande teman och mönster (Polit & Beck, 2017). Vid deduktiv ansats utgår 

hela forskningsprocessen utifrån en vald teori eller modell. Denna studie utgick ifrån 

Karasek’s och Theorells krav- kontroll-stödmodell, vilket innebar att den modellen var ett 

redskap i analysarbetet. 

Undersökaren valde att genomföra en deduktiv innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundmans (2004) beskrivning. Varje transkriberad intervju utgjorde en analysenhet. Den 

lästes förutsättningslöst upprepade gånger för att ge undersökaren en känsla för innehåll och 

sammanhang. Därefter togs meningsenheter ut, vilka bestod av delar av eller hela meningar 

och avsnitt som relaterade till samma innebörd och som kunde kopplas ihop med studiens 

syfte och de färdiga kategorierna (Graneheim & Lundman, 2004). Meningsenheterna 

färgmarkerades för att avgränsas från resten av texten. I det tredje steget kondenserades 

meningsenheterna, vilket innebar att de kortades ned genom att onödiga upprepningar och ord 

togs bort (se tabell 3). På så sätt kunde varje meningsenhet komprimeras och kondenseras 

utan att innebörden påverkades. Proceduren att ta ut och kondensera meningsenheter 

upprepades till dess att ingen ny information gick att utvinna ur analysenheterna. Texten 

lästes därefter igenom på nytt och varje meningsenhet märktes med en kod som sade något 

om dess mening och innehåll (tabell 3). Kodningen är en viktig process som tar hela 

meningsenhetens innebörd och kontext i beaktande och sedan lägger grunden till bildandet av 

kategorier (Polit & Beck, 2017). De olika koderna placerades därefter in i kategorierna. I och 

med den deduktiva ansatsen valde undersökaren att använda sig av kategorier utformade 

utifrån krav-kontroll-stödmodellen. Dessa kategorier var krav, kontroll och stöd. 

Subkategorierna skapades utifrån meningsenheternas och kodernas innehåll (se tabell 2).  
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Tabell 2. Exempel på bearbetning och analys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

man vill ju inte lägga över för 

mycket ansvar på barnet med 

diabetes…att nu tycker vi att 

du är så stor så nu tycker vi att 

du ska byta pump eller nu ska 

du kunna ta ett stick i 

fingret…hen ska ju göra det 

resten av livet…vi behöver ju 

göra det bara några år…så.. 

 

Man vill inte 

lägga över för 

mycket ansvar på 

barnet med 

diabetes. Du är så 

stor att du ska 

byta pump eller 

kunna ta ett stick i 

fingret. Hen ska 

göra det resten av 

livet, vi behöver 

göra det bara 

några år.  

 

Ansvar på 

barnet 

 

Att lämna över 

 

Kontroll 

 

Alla människors 

oförståelse…liksom..jaha..har 

hen ätit för mycket socker…ja 

men ..eh..a asså det här att 

folk INTE VET vad det 

innebär med ett litet barn 

och…åh… 

 

Alla människors 

oförståelse, har 

hen ätit för 

mycket socker, att 

folk inte vet vad 

det innebär med 

ett litet barn 

 

Människors 

oförståelse 

Att hantera 

okunskap och 

oförståelse 

Krav 

  



12 

 

RESULTAT 

Mammorna var i åldrarna trettioett till femtiotre år och deras barn var mellan knappt tre och 

arton år gamla. Mammorna arbetade samtliga del- eller heltid. Fyra hade yrken som krävde 

universitets- och högskoleexamen och två hade arbeten som krävde andra eftergymnasiala 

studier. Barnen hade haft diabetes i mellan ett och ett halvt år till femton års tid. Den 

genomförda innehållsanalysen resulterade i elva subkategorier och tre kategorier under det 

beskrivande temat Arbetet diabetes (tabell 3). 

 

Tabell 3. Översikt subkategorier, kategorier och tema. 

Subkategorier Kategorier Tema 

Att hantera oförutsägbarhet 

och instabilitet 

Att hantera sömnbrist och 

vardagssysslor 

Att tvinga och göra illa 

Att hantera okunskap och 

oförståelse 

 

 

Krav 

 

 

 

 

 

Arbetet diabetes 

Tilltitt och ständig beredskap 

Att lämna över ansvaret 

 

Kontroll 

Partner, familj och vänner 

Sjukvård 

Tekniska hjälpmedel 

Sociala medier 

 

 

Stöd 

                                                      

Arbetet diabetes 

Det övergripande temat i intervjuerna var arbetet diabetes där behandlingen och hanteringen 

av barnets diabetes samt föräldrarnas inställning till den, var att det var ett arbete som pågick 

dygnet runt och året om.  Arbete och jobb nämndes uttryckligen flera gånger, men var också 

en gemensam nämnare och röd tråd i intervjuerna. Liksom ett arbete ställde barnets diabetes 

krav på ansvar och engagemang och det fanns vissa uppgifter som var mer betungande och 

krävande än andra. Den kunde vara en källa till stress och frustration men var samtidigt något 

som snart blev en vardag för dessa föräldrar.   
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Krav 

Att vara förälder till ett barn med typ 1 diabetes kunde förknippas med olika typer av krav. 

Att ansvara för behandling, sträva efter glykemisk balans och att leva med en mer eller 

mindre ständig sömnbrist ställer krav på mentalt fokus och engagemang.  Upplevelsen av krav 

varierade mellan olika respondenter och i olika situationer. Fyra subkategorier formulerades 

under denna kategori; Att hantera oförutsägbarhet och instabilitet, att hantera sömnbrist och 

vardagssysslor, att tvinga och göra illa samt att hantera okunskap och oförståelse. 

 

Att hantera oförutsägbarhet och instabilitet 

Föräldrarna upplevde en utmaning i att hantera de element av osäkerhet och ovisshet som 

medföljde barnets diabetes. Att inte ha något facit och att alltid vara förberedd på det 

oväntade tärde. Det kunde handla om att inte veta hur låga blodglukosvärden som skulle 

komma att orsaka kramper, om barnet skulle komma ihåg att ta sitt insulin i skolan eller 

huruvida insulindosen man gav till frukosten var tillräcklig.   

 

”Det här, när slår det över? När blir hen medvetslös, krampar eller hamnar i koma? Det är 

väl det som är mest stressande just nu… Att vi inte vet.” - respondent 2  

 

Här nämndes det att sjukdomen upplevdes som väldigt individuell och varierande, vilket 

innebar att man behövde vara flexibel och att man aldrig kunde vara säker på att man hittat en 

fungerande strategi. Någon nämnde det som ett ständigt pågående arbete som aldrig blev 

stabilt, medan en annan respondent beskrev det som en daglig berg- och dalbana där man 

aldrig kunde vara säker på att de beräknade doserna skulle ge förväntat resultat.   

 

”En frukost kan vara så och det kan bli jättebra och nästa dag….exakt samma frukost så kan 

det bli helt galet med dosering. Så det är det som är så svårt med sjukdomen, att det är så 

mycket som påverkar.” - respondent 5 

 

Det fanns därmed en känsla av att behöva gissa, laborera och testa sig fram som kunde 

upplevas som belastande. Barnets utveckling, när det lärde sig nya saker och gjorde nya 
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upptäckter, kunde bidra till en ovisshet och osäkerhet hos föräldrarna. Ofta i och med att det 

innebar något nytt att ta i beaktande och förhålla sig till i behandlingen av barnets diabetes 

och dess symtom. Vissa tyckte att bördan av ovissheten och osäkerheten inte var lika 

betungande hela tiden medan andra kände av den mer konstant.  

 

”Det som stressar mig här och nu, men som sagt inte hela tiden, det är när det blir 

oförutsägbart. När det förändras och hen gör nya saker och blir mer aktiv.” - respondent 1 

 

Att hantera sömnbrist och vardagssysslor 

I och med att man behövde observera och ibland behandla barnet nattetid upplevde alla 

respondenter störd nattsömn i någon utsträckning. 

 

”…så man är ju även uppe på natten, jag har ju väckarklocka flera gånger på natten liksom” 

- respondent 6 

 

Det fanns de som stördes mer av sömnbristen medan andra tycktes lida något mindre, men 

samtliga berörde det i någon form. Någon benämnde det som dygnet runt arbete i och med att 

man behövde kontrollera blodglukos och ibland utföra åtgärder även nattetid medan andra 

mer tydligt tog upp sömnbristen i sig som ett problem.  

 

”Just att sömnbristen, att man inte har fått sova på jättelänge en full natt. Jag tror att det 

också tar på en.” - respondent 5 

 

Det fanns respondenter som påpekade att det inte endast var barnets diabetes som låg bakom, 

utan att det var övriga krav i kombination med barnets sjukdom som ledde till en känsla av 

stress och belastning.  
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”Man ska ju hinna med allt annat också, det vanliga…ja vardagssysslorna också. Nu är jag 

rätt så strukturerad men ändå, ibland blir det för mycket helt enkelt.” - respondent 6 

 

Några respondenter berättade att de tvingats sänka sina krav och prioritera bort saker för att 

klara av vardagen med ett barn med diabetes. Förändringarna var kännbara men några 

upplevde ändå att de medförde positiva effekter i och med att man tvingades bortse från 

mindre viktiga saker. De poängterade behovet av att tänka om för att hitta ett förhållningssätt 

som fungerade i stunden för att orka i längden.   

 

”Det har ju också blivit så att vi har fått släppa på mycket sånt som man kanske hade hållit 

på tidigare, kring matsituationer och sånt. Vi har blivit mycket slappare där och vi behöver få 

något som fungerar för oss i stunden.” - respondent 1 

 

De fanns de som framhöll att man inte kunde arbeta heltid och samtidigt klara av de krav som 

sjukdomen ställde på dem som föräldrar. Någon ville möjligen arbeta heltid, men insåg att 

diabetesbehandlingen och sömnbristen inte skulle gå att kombinera med heltidsarbete och 

vardagssysslor för tillfället.  

 

”Man kan inte köra på som man gjort innan. Man kan inte jobba heltid, det finns inte en 

chans.” - respondent 3 

 

Att tvinga och göra illa  

Det fanns en emotionell påfrestning i att behöva göra sitt barn illa. Utförandet av 

behandlingen kunde ibland kräva fasthållning och andra typer av tvång som var obehagliga 

både för barnet och föräldern.  

 

”Det var sju sprutor om dagen och säkert femton stick i fingrarna och vi fick hålla fast NN. 

Det var ett övergrepp på sitt eget barn.” - respondent 3 

 



16 

 

Det fanns en viss oro över vilka konsekvenser det kunde ge på sikt i form av låsningar och 

rädslor hos barnet. En respondent kontaktade psykolog för att arbeta med barnets stickrädsla 

och en annan berättade att tvånget och fasthållningarna resulterat i att ett syskon utvecklat 

sprutfobi.  

”Nu har vi problem med att hen inte vill sätta pumpen för att hen vet att det gör ont. Det kan 

stressa lite för de senaste gångerna har det tyvärr liksom blivit att det resulterar i en snabb 

fasthållning och så gör vi det bara. Sådant kan stressa mig. Jag vill ju inte att det ska bli en 

låsning för NN.” - respondent 1 

 

Här nämndes också upplevelsen av att åsamka skada på sikt om man inte lyckades 

upprätthålla en blodglukosbalans. Uppfattningen om att föräldern ansvarade för att minska 

risken för långtidskomplikationer uttrycktes av merparten medan den grad av stress det 

medförde varierade. För vissa var oron mer eller mindre ständigt närvarande medan andra 

reflekterade över det mer sällan. 

 

”Ligger hen på tolv i blodglukos i tre timmar så är jag jättestressad över att hens ögon och 

kärl inte klarar det här… Det behövs en god glukosbalans helt enkelt, och det är en pågående 

stress hela tiden faktiskt. Det är ju ingen som vill sitt barn illa.” - respondent 2 

 

”..för man vill ju inte att det ska bli long term consequences. Man jobbar på bra i ung ålder 

och naturligtvis genom puberteten, och jag hoppas att vi klarar oss.” - respondent 6 

 

Att hantera okunskap och oförståelse 

Flera av de intervjuade uppgav en frustration över omgivningens okunskap och oförståelse. 

Några respondenter nämnde försäkringskassans och övriga hälso- och sjukvårdens oförmåga 

att inse vilka krav sjukdomen ställde på föräldrarna. Detta gjorde det ibland svårt att få stöd 

och hjälp i form av sjukskrivning och vårdbidrag när man behövde det. Tandläkarens 

uppmaning om att barnet borde dricka vatten istället för saft på nätterna var ett annat exempel 

på okunskap som man tvingades bemöta.  
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”..som försäkringskassan sa, att du har gått ner i tid, det har ingenting med sjukdomen att 

göra… alla föräldrar har rätt att gå ner i tid tills barnen är tolv år… Men jag tror att jag 

absolut hade jobbat heltid annars.” - respondent 5 

 

Även släkt och bekanta kunde ha svårt att inse vilket arbete det innebar att vara förälder till ett 

barn med diabetes. Några respondenter identifierade ett visst behov av förståelse och 

erkännande för den insatsen.  

 

”Hen är ju precis som vilket annat barn som helst och hen mår hur bra som helst. Men ibland 

känner jag ett behov av att folk ska veta att det ligger väldigt mycket jobb bakom att hen mår 

så bra som hen gör.” - respondent 1 

 

Skolpersonalens oförståelse var en källa till frustration hos några deltagare. Upplevelsen av att 

barnets sjukdom inte togs på allvar trots instruktioner och utbildning skapade såväl irritation 

som uppgivenhet. Det blev en ytterligare påfrestning som påtagligt påverkade deras vardag. 

En respondent upplevde en avsevärd förbättring när barnet flyttade upp till nästa stadium 

medan situationen var långvarig och pågående för en annan.  

 

”Ibland blir jag bemött nästan av… jaha, men det är väl inte så farligt? Fast jo det är det. 

Det är livshotande, och det är det som folk inte fattar.” - respondent 6 

 

”Sista året så fick hen en annan lärare som inte var med i det här på samma sätt och hon 

ifrågasatte det som vi hade kommit överens om, och det blev jättejobbigt.” - respondent 4 

 

Kontroll 

Tillvaron med diabetes innebar olika former av kontroll där förmågan att påverka varierade. 

Föräldrarna behövde observera symtom och värden samt planera och strukturera barnets 

behandling samtidigt som de ibland var tvungna att minska graden av tillsyn. Förmågan att 
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anpassa sitt kontrollbehov efter omständigheterna skiftade. Kategorin delades upp i 

subkategorierna tilltitt och ständig beredskap samt att lämna över. 

 

Tilltitt och ständig beredskap 

Samtliga respondenter uppgav att barnets sjukdom fordrade en vaksamhet och beredskap. I 

vissa fall skapade det en känsla av stress medan det andra gånger skedde utan närmare 

reflektion eller ansträngning. 

 

”Det är ju den här ständiga kontrollen som behövs. Det är en ständig tilltitt, det är ett 24/7 

jobb.” - respondent 2 

 

”Att man alltid står redo liksom. Man är alltid beredd. Jag tar inte den där ölen ifall jag 

måste åka in till stan.” - respondent 4 

 

Rädslan för plötsliga hypoglykemier innebar att uppgiften att övervaka och observera inte 

alltid gick att styra över. Inträffade incidenter kunde leda till en ökad känsla av stress och 

vaksamhet där tankar på vad som kunde ha hänt dominerade.  

 

”Det är nog det som stressar mig mest, tiden efteråt när jag tänker att det kunde ha gått illa 

om jag inte varit där och varit fokuserad.” - respondent 1 

 

”Men det var ju då jag insåg att hen kan dö på natten. För det här var början på förkvällen. 

Om jag inte hade hört det där, då hade hen kunnat dö.” - respondent 3 

 

Några respondenter upplevde beredskapen och dess belastning som frekvent medan andra 

menade att det snart blev en vana som tyngde allt mindre. Betydelsen av att reflektera över 

och förändra sin egen inställning poängterades vid flera tillfällen.  
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”Det är ju mycket om man tänker att man ska kolla blodsocker, kolla sådana grejer innan 

man äter och det är en vanesak. Det har blivit en del av vardagen.” - respondent 5 

 

Det fanns tillfällen då ökade möjligheter till observation och övervakning ledde till stress. 

Tekniska hjälpmedel i form av CGM, kontinuerlig glukosmätning, gav en obegränsad tillgång 

till glukosvärden som stressade vissa respondenter. Man upplevde att den ökade insynen ledde 

till ökad press även om den i vissa fall var övergående. 

 

”I och med alla tekniska hjälpmedel som kommit så blir det en högre press på oss föräldrar, 

för nu kan vi se blodsockerkurvorna hela tiden. Nu kan jag bli jättestressad över topparna 

som kommer efter maten.” - respondent 2 

 

Att lämna över 

Samtliga föräldrar hade erfarenhet av att lämna över ansvaret för barnets diabetesbehandling 

till någon annan även om påfrestningen det innebar skiftade. En förälder berättade att skolans 

storlek och bristfälliga resurser påverkade hennes förmåga att slappna av när barnet var där. 

Respondenternas upplevelse av att överlåta ansvaret till förskola och skola berodde även på 

deras tillit till personalens förmåga att ta kompetenta beslut och kontakta dem vid behov.  

 

”Men det är ju ändå så att även om man kan följa NN (med CGM) så har de fortfarande 

svårigheter, alltså personalen på skolan. Resursen att förstå och se vissa sammanhang... du 

kan inte pumpa i massa insulin trots att hen äter kolhydratrik lunch om hen ska gå och idrotta 

på eftermiddagen.” - respondent 6 

 

Det fanns emellertid respondenter som kände sig helt trygga med att lämna över ansvaret till 

förskola och skola. Då upplevdes det som en viktig avlastning som tillät dem att släppa 

sjukdomen för en stund och fokusera på annat. De framhöll vikten av att ha realistiska krav på 

personalen och inte förvänta sig samma glukoskontroll som man hade hemma.  

Föräldrarna arbetade för att barnet successivt skulle överta ansvaret för behandlingen. Flera 

betonade att man inte fick belasta barnet med ansvar för tidigt. En respondent menade att de 
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som föräldrar bara behövde ansvara för behandlingen i några år medan barnet stod inför ett 

livslångt åtagande. Oro över hur barnet skulle hantera sin diabetes som tonåring och vuxen 

var vanligt förekommande. Tanken på att överlämna ansvaret för sjukdomen till barnet var 

ibland en källa till stress. 

 

”Nu vet jag att vi har kontroll och kommer att ha det i ganska många år framöver. Men när vi 

måste börja släppa på den till NN, om jag känner att hen inte tar det ansvaret hen behöver. 

Det kan stressa mig.” - respondent 5 

 

Vetskapen om att barnet skulle bli tvunget att axla ansvaret och överta kontrollen skapade ett 

behov av att förbereda sig själv och barnet. Olika sätt att resonera, förbereda och leta efter 

lösningar var aktuella. Tankar på att barnet skulle flytta hemifrån och föräldern därmed skulle 

förlora kontroll och möjligheten att påverka och ingripa kunde skapa viss oro.  

 

”Man måste tänka smart hela tiden. Hur kan vi skola in NN i det… att kyla insulinet, tänka på 

det här och så.” - respondent 3 

 

”Liksom på natten, då om hen flyttar hemifrån och bor själv i en lägenhet och ...ja vi har 

pratat om att kanske skaffa en diabeteshund…men vi får se… Vi har pratat om det, så den 

liksom får följa med.” - respondent 5 

 

Ofta innebar det en successiv överlämning då man övade på kortare stunder och perioder. De 

med äldre barn som skötte mycket själva hjälpte fortfarande till och kunde ha svårt att 

överlämna ansvaret i specifika situationer. Ett par föräldrar nämnde att resor och andra 

utflykter kunde skapa oro även när barnet tog eget ansvar över sin diabetes till vardags. 

 

”Hen tycker ju att det är kul att åka till Grönalund och såna grejer. Då har jag lite svårt att 

släppa. Då har vi skjutsat dem dit och tagit en dag i Stockholm. Då finns man ju där.”- 

respondent 4 
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Alkohol och dess faror var mest aktuella för de med äldre barn. En respondent menade att 

barnets diabetes gav en ytterligare dimension till den oro som alla föräldrar hade för sina 

tonåringar i och med att barnet med diabetes alltid var några timmar från döden. 

 

 

Stöd 

Det var viktigt för föräldrarna att känna att det hade stöd av närstående och den specialiserade 

sjukvården. Även tekniska hjälpmedel och sociala medier hade en stöttande funktion. 

Kategorin stöd delades in i subkategorierna partner, familj och vänner, sjukvård, tekniska 

hjälpmedel och sociala medier.  

 

Partner, vänner och familj 

Flera respondenter hade ett stort stöd i sin partner. Denne var ett emotionellt stöd och allierad 

som delade ansvaret för övervakning och behandling. Flera upplevde att partnerns stöd var en 

förutsättning för att klara av de påfrestningar som livet med diabetes innebar. Det stödet 

medförde också att man hade ett mindre behov av stöd utifrån.  

 

”Utan min man hade det aldrig gått. Vi är varandras stöttepelare i vått och torrt.” -

respondent 2  

 

”Jag och min partner är väldigt samspelta kring det här….. sambon och jag har mycket i 

varandra och så länge den relationen finns så tror jag inte att jag har något behov av något 

annat stöd.” -respondent 1 

 

Övriga familjen kunde vara ett visst stöd i form av avlastning även om de flesta bodde relativt 

långt bort. Några uppgav en viss isolering i och med få vågade vara barnvakt någon längre tid 

med tanke på barnets diabetes. Det fanns ändå en uppfattning om att de försökte hjälpa till när 

de kunde och att man litade på dem.  
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”Men min mamma och min syster litar jag också fullt på. Jag vet att de har bättre koll än vad 

vi har... eller… de har ju extra koll.. de slappnar ju inte av en sekund.” - respondent 1 

 

Vänner gav en möjlighet att ventilera samt välbehövliga tillfällen att tala om och fokusera på 

andra saker. Någon uppgav att de kunde använda dem som barnvakt vid enstaka tillfällen. 

 

Sjukvård 

Respondenterna var i regel nöjda med erhållet stöd från specialistsjuksköterskorna och den 

specialiserade sjukvården. Det fanns en trygghet i att veta att den fanns tillhands vid behov. 

Några upplevde att det hade blivit något svårare att komma i kontakt med 

diabetesmottagningen på senare tid men att det inte påverkade deras förtroende för den.  

 

”De har varit jättebra på diabetesmottagningen. Sköterskorna är ju jättegulliga och vi har en 

bra läkare också. De är alltid glada och trevliga och tillmötesgående och hjälper en så gott 

de kan liksom.” - respondent 4 

 

Det viktigaste var att få hjälp att hantera och behandla barnets diabetes. Det egna måendet var 

svårare att prioritera. Flera respondenter framhöll svårigheten för den specialiserade 

sjukvården att tillgodose alla individuella behov. De menade att man behövde lära sig att 

identifiera sina egna gränser och lära sig att prioritera och anpassa därefter.  

 

”Ja, jag är ju själv ansvarig över mitt mående naturligtvis. Det kan ju ingen annan göra åt 

mig. Ja, känner man sig stressad ja då får man tagga ner liksom.” - respondent 6 

 

Önskemålen på förbättringar i akutsjukvårdens och den specialiserade sjukvårdens stöd och 

omhändertagande varierade mellan respondenterna. Några var helt nöjda som det var och 

hade inga övriga önskemål. En annan efterlyste en ökad förståelse för föräldrarnas upplevelse 

av sticken som övergrepp och den stress som det innebar. Det uttrycktes även en önskan om 
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att främst den specialiserade sjukvården skulle sprida diabetesinformation till allmänheten och 

övriga sjukvården. Det fanns också förslag på att diabetesmottagningen skulle sammankalla 

ett obligatoriskt möte mellan psykologen och familjen en viss tid efter insjuknandet. Även 

behovet av att inkludera syskon i den specialiserade sjukvårdens vård och uppföljning 

uppmärksammades.  

”Sen tycker jag att alla föräldrar eller syskon ska erbjudas psykologkontakt, inte bara veta att 

den finns där… Utan ett halvår efter diagnos, då sätter man sig ner och pratar och så… för 

jag tror det hade hjälpt oss mycket.” - respondent 2 

 

Ett förbättringsförslag för både akutsjukvården och den specialiserade sjukvården var att man 

skulle uppmuntra föräldrarna att ta med en närstående som kunde delta i diabetesutbildningen 

på sjukhuset. På så sätt kunde man redan från början lära upp en person som kunde avlasta 

familjen vid behov. Därmed skulle man förebygga den isolering som många riskerade att 

drabbas av då man hade små barn med diabetes.  

 

”Lär upp någon mer som finns och kan avlasta, redan på sjukhuset. Någon mer som är med 

och lär sig.” – respondent 3 

 

Tekniska hjälpmedel 

Flera respondenter upplevde att tekniska hjälpmedel i form av pumpar och kontinuerlig 

glukosmätning uppfyllde an avlastande funktion. De gav också en ökad frihet och flexibilitet 

som gav ett bra stöd i vardagen. Olika typer av pumpar med avstängnings- eller larmfunktion 

vid hypoglykemi gav ett extra stöd nattetid som förbättrade familjens tillvaro. 

 

”..men i och med pumpen så känns det mycket lugnare nu. Så den gjorde mycket för våran 

hälsa… både jag och min mans” - respondent 4 

 

Tekniken innebar även färre antal stick vilket underlättade för både barn och förälder. 

Negativa aspekter nämndes av några respondenter. En ökad stress och press tack vare 
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kontinuerlig glukosmätning och information samt påfrestningen när hjälpmedlet inte funkade 

optimalt var ett par exempel. 

 

”Vi sa det till läkaren också att vi litar inte fullt på den vilket också gör att man inte då kan 

sova eller slappna av på samma sätt som vi gjorde förut.” - respondent 5 

 

Generellt utgjorde ändå de tekniska hjälpmedlen ett stöd i behandlingen av sjukdomen och 

dess inverkan på vardagen.  

 

Sociala medier 

Sociala mediers roll och betydelse nämndes av alla respondenter. Man upplevde särskilt 

Facebook gruppen som en källa till information och stöd. Även om man inte var särskilt aktiv 

i gruppen så kunde man alltid få tips och råd av andras inlägg. De flesta respondenterna tog 

upp behovet av en viss skepsis och kritiskt förhållningssätt.  

 

”Facebook gruppen är ju fantastisk, dygnet runt får man ju support i de grupperna. Sen så 

tror jag att det är viktigt på något sätt att man också tänker… för att det är mycket negativt i 

de här grupperna...det är ju för dem som det bara strular, de som det går bra för...de lägger 

inte ut det. Då rullar det bara på.” - respondent 2 

 

En respondent kände att Facebook gruppen gav henne ett kvitto på att hon och sambon hade 

en bra och balanserad inställning till sjukdomen. Andra tyckte att tonen i grupperna förbättrats 

under senare år och önskade att det stödet hade funnits tillhands när deras barn var yngre.  

 

DISKUSSION 

Syftet med studien var att beskriva hur föräldrar till barn med typ 1 diabetes upplevde stress 

minst ett och ett halvt år efter diagnos samt vilket stöd de önskade att sjukvården kunde bistå 

med. Undersökaren valde att använda sig av Karasek och Theorells krav-kontroll och 

stödmodell för att förklara uppkomsten av stress hos dessa föräldrar. Sex mammor till barn 

med typ 1 diabetes deltog i semistrukturerade intervjuer som transkriberades och analyserades 
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enligt en deduktiv innehållsanalys. Studien fann att upplevelsen av stress hos föräldrar till 

barn med typ 1 diabetes varierade och påverkades av faktorer som krav, kontroll och stöd. Att 

hantera de oförutsägbara och instabila aspekterna med barnets sjukdom samt förmågan att 

lämna över kontrollen och ansvaret för barnets vård till andra var avgörande för upplevelsen 

av stress hos föräldrarna. Därtill kom sömnbrist och vardagssysslor som en ytterligare 

belastning som kunde försvåra hanteringen av vardagen och upplevelsen av stress. Även 

kravet att behöva utöva tvång och rädslan för att inte lyckas förebygga komplikationer 

påverkade föräldrarna. Oron inför framtiden och att lämna över kontrollen över 

diabetesbehandlingen till barnet var vanligt förekommande liksom frustrationen över 

omgivningens okunskap och oförståelse om vad det innebar att ha ett barn med typ 1 diabetes. 

Stöd från partner eller andra närstående upplevdes som mer eller mindre avgörande för 

förmågan att utstå den stress och belastning som sjukdomen kunde innebära. Upplevelsen av 

specialistsjuksköterskans och diabetesmottagningens stöd var positivt men det uttrycktes ett 

behov av att syskon skulle inkluderas mer i vården. Därutöver efterlyste man en ökad 

förståelse för föräldrarnas upplevelse av sticken som övergrepp på det stickrädda barnet samt 

en obligatorisk uppföljning hos psykolog. 

 

Resultatdiskussion 

Krav 

Enligt Karasek och Theorells (1990) modell är det obalansen mellan krav, kontroll och stöd 

som bidrar till utvecklingen av arbetsrelaterad stress. Modellen beskriver att psykologiska 

krav medför att ett visst mått av mental beredskap och fokus är nödvändigt för att utföra en 

arbetsuppgift. Föräldrarna i studien uppgav att barnets sjukdom ställde krav på dem både som 

föräldrar och individer. Behandlingen och sjukdomen krävde att man skulle hantera både 

sömnbrist, omgivningens oförståelse och okunskap samt att alltid vara förberedd på det 

oväntade.   

Majoriteten av respondenterna berörde svårigheten i att sjukdomen var så individuell. Känslan 

av att inte ha ett facit eller en säker strategi som alltid fungerade kunde skapa frustration och 

stress, liksom osäkerheten i att inte veta vilket låga glukosvärde som skulle leda till kramper 

och medvetslöshet. Någon nämnde det som ett ständigt pågående arbete som aldrig blev 

stabilt, medan en annan respondent beskrev det som en daglig berg- och dalbana där man 

aldrig kunde vara säker på att de beräknade doserna skulle ge förväntat resultat. Resultatet kan 
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bidra till ökad förståelse för vilka aspekter av barnets sjukdom och behandling som orsakar 

stress och oro hos föräldrarna. En större insikt kan ge specialistsjuksköterskan bättre 

möjligheter att anpassa omvårdnaden och uppföljningen av familjer till barn med typ 1 

diabetes (Sullivan-Bolyai et al., 2003).  

Sömnbristen var mer eller mindre framträdande hos föräldrarna i den aktuella studien. Alla 

nämnde att barnets diabetes bidragit till en störd nattsömn. Det stämmer väl överens med 

Herbert och medarbetares (2015) studie där flertalet föräldrar uppgav att de hade en dålig 

nattsömn och där man fann ett uppenbart samband mellan oro för hypoglykemier och dålig 

sömnkvalitet. Resultatet skulle kunna användas för att öka myndigheternas och sjukvårdens 

förståelse för hur sjukdomen kan påverka föräldrarnas vardag och hälsa. Den föreliggande 

studiens respondenter upplevde att det inte alltid var sjukdomen och behandlingen i sig som 

var betungande, utan att sjukdomen tillsammans med vardagens krav ibland skapade en 

sammanlagd känsla av börda och belastning. Flera respondenter underströk vikten av 

prioriteringar och sänkta krav för att hantera vardagen. Därmed hade man identifierat behovet 

av fungerande copingstrategier och förhållningssätt. Även om detta inte uttryckligen 

efterfrågades i studiens syfte och problemformulering var det en viktig del av resultatet. 

Enligt Grover och medarbetare (2016) har användandet av konstruktiva och effektiva 

copingstrategier en positiv inverkan på föräldrarnas upplevelse av sjukdomens börda och 

belastning. Copingstrategiernas betydelse för upplevelsen av stress påverkade undersökarens 

beslut att redovisa dylika fynd i studiens resultat.   

Det fanns element av tvång och upplevelse av att göra barnet illa som förknippades med 

sjukdomen och dess behandling. Det stickrädda barnets reaktioner skapade ett trauma hos 

föräldern och flera oroade sig även över att åsamka skada på längre sikt genom bristfällig 

glykemisk kontroll. Det bekräftas av Whittemore och medarbetare (2012) som i sin 

litteraturstudie förklarar att föräldrar upplever tvånget att tillfoga barnet smärta som en källa 

till konstant stress. Diabetesbehandlingen ställde därmed emotionella och psykologiska krav 

på föräldrarna som väl överensstämde med Karasek och Theorells (1990) modell för 

uppkomsten av stress. Uppgifterna att mäta blodglukos och ge insulininjektioner var inte 

komplicerade i sig, men den emotionella påfrestning och fokus som krävdes upplevdes som 

belastande. Undersökaren av den aktuella studien anser att både akutsjukvården och den 

specialiserade sjukvården behöver bli bättre på att bemöta dessa känslor och upplevelser hos 

föräldrarna. De kan behöva hjälp att förebygga och hantera eventuella skuldkänslor som kan 

uppstå gentemot barnet. Föräldrarnas svårighet att hantera barnets rädsla och smärta kan även 
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leda till ökat obehag hos barnet. Specialistsjuksköterskan bör arbeta för bättre förberedelser 

och stöd i behandlingens akuta skede och omhändertagande. Genom förebyggande åtgärder, 

information och väl anpassad förberedelse kan man minska risken för trauma och framtida 

stickrädsla (Forsner, 2015). Även inom den specialiserade sjukvårdens uppföljande 

behandling kan specialistsjuksköterskan och det övriga teamet underlätta och förebygga med 

hjälp av anpassad information och stöttande insatser.  

Att behöva bemöta och hantera omgivningens okunskap och oförståelse skapade frustration 

och därmed viss stress hos flera föräldrar i studien. Omgivningens oförmåga att inse 

sjukdomens allvar och kroniska karaktär kunde bli uppenbar i såväl skola och sjukvård som i 

respondentens egen bekantskapskrets. Upplevelsen av omgivningens oförståelse och 

okunskap torde medföra en känsla av isolering och utsatthet hos föräldrarna till barn med typ 

1 diabetes. Individens tillgång till stöd påverkar enligt Karasek och Theorells (1990)  modell 

upplevelsen av stress och förmågan att hantera denna. Omgivningens bristande kunskap och 

attityd kan leda till stress i dubbel bemärkelse i och med den påfrestning som hanteringen och 

bemötandet innebär, samt den upplevelse av brist på tillgängligt stöd som den inger hos 

föräldern. 

 

Kontroll 

Den aktuella studiens respondenter uttryckte en oro inför framtiden och situationer som låg 

bortom den egna kontrollen. Tankar på barnets kommande tonårstid och vuxenliv med eget 

ansvar kunde orsaka stress liksom oron för hypoglykemier. Det överensstämmer med 

åtskilliga studier som berör föräldrars rädsla för hypoglykemi samt att överlämna ansvaret för 

barnets behandling till andra (Iversen et al., 2018; Patton et al., 2011). 

Behovet av att övervaka och upptäcka symtom påverkade majoriteten av den aktuella studiens 

respondenter. En amerikansk studie beskrev detta som en ständig vaksamhet som ibland var 

tydligt tongivande medan den andra gånger likades vid ett bakgrundsbrus (Sullivan-Bolyai et 

al., 2003). Denna beskrivning bekräftas av deltagarna i den aktuella studien där några 

upplevde det som en konstant belastning medan andra menade att den hade blivit en rutin som 

man allt mer sällan reflekterade över. Dock kunde svårare hypoglykemiincidenter medföra en 

period av ökad vaksamhet och stress hos några respondenter. Krav-kontroll-stödmodellens 

definition av kontroll innebär kapaciteten att påverka viktiga beslut och arbetsuppgifter, samt 

förmågan att kontrollera arbetets befintliga krav (Karasek & Theorell, 1990). Låg 
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beslutskapacitet och bristfällig kontroll över arbetets krav ger upphov till stress. Den stress 

som risken för hypoglykemier eller oförmågan att lita på andras kompetens att sköta 

diabetesbehandlingen orsakade skulle därmed kunna förklaras utifrån modellen. Bristande 

tillit till skolpersonalens förmåga och kompetens ställde ökade krav på förälderns ständiga 

kontroll och övervakning. Det bekräftades av att de föräldrar som helt kunde lämna över 

kontrollen över behandlingen till utomstående också beskrev en mindre grad av frustration 

och stress.  

Föräldrarna hade för avsikt att successivt överlämna ansvaret för diabetesbehandlingen till 

barnet. Detta orsakade både ett behov av träning och förberedelser samt en upplevelse av oro 

och stress. Även om det var en del av en naturlig process så borde det ofrånkomliga i att 

lämna över ansvaret till barnet kunna bidra till en känsla av brist på beslutskapacitet och 

kontroll. 

Ett par respondenter i den aktuella studien upplevde att tekniska hjälpmedel i vissa fall kunde 

leda till ökad stress. Flertalet studier berör de positiva effekterna av kontinuerlig 

glukosmätning och insulinpumpar (Mueller- Godeffroy et al., 2018; Prahalad, Tanenbaum, 

Hood & Maas, 2018). Däremot tar förhållandevis få upp de tekniska hjälpmedlens eventuellt 

negativa konsekvenser.  

 

Stöd 

Stöd är den tredje dimensionen i Karasek och Theorells modell. Stöd i form av social 

interaktion med arbetskamrater och stöttning från överordnade har betydelse för hälsan och 

uppkomsten av arbetsrelaterad stress. Stöd från såväl kollegor som närstående kan fungera 

som en buffert mot psykologiska stressorer och påverka individens förmåga att hantera 

påfrestningar (Karasek & Theorell, 1990). Majoriteten av föräldrarna i studien upplevde att 

partnerns stöd var en förutsättning för att klara av de påfrestningar som livet med diabetes 

innebar. Även den specialiserade sjukvården hade en stöttande roll då föräldrarna kände att de 

kunde vända sig dit vid behov. Det stämmer väl in på Lindström och medarbetares (2011) 

studie som bland annat framhåller det praktiska och emotionella stödets skyddande effekter. I 

den föreliggande studien uppgav merparten av respondenterna att de var nöjda med den 

specialiserade sjukvårdens stöd och insatser, vilket givetvis var positivt. Risken att 

undersökarens egenskap av sjuksköterska påverkade respondenternas vilja att kritisera eller 

påpeka brister kan dock inte förbises. 
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Studiens respondenter upplevde att tekniska hjälpmedel hade en avlastande och underlättande 

funktion. Särskild förbättring och avlastning upplevde man nattetid då insulinpump och CGM 

ledde till en ökad trygghet och förbättrad nattsömn. Detta kan styrkas av flertalet studier som 

bekräftar de tekniska hjälpmedlens positiva effekter (Mueller- Godeffroy et al., 2018; 

Prahalad et al., 2018).  

Flera respondenter i den aktuella studien beskrev Facebook grupperna som en källa till 

kunskap, information och stöd även om man inte var en aktiv medlem. De flesta tog 

emellertid upp vikten av ett kritiskt och nyanserat förhållningssätt till innehållet i grupperna. 

En amerikansk studie om föräldrars deltagande i internetforum tog upp den potentiella faran 

för spridning av desinformation i dessa grupper (Balkhi, Reid, MacNamara & Geffken, 2013). 

Respondenternas reflektion över faran i den föreliggande studien visar på en medvetenhet och 

inställning som förhoppningsvis minskar den risken.  

Föräldrarna beskrev hur barnets diabetes krävde en beredskap och kontroll som påverkade 

dygnets alla timmar. Sjukdomen krävde föräldrarnas fokus, engagemang och handling. Flera 

respondenter liknade det vid ett krävande arbete, något man utförde dagligen. Därmed blev 

det också snart en del av vardagen och en vana som skapade mer eller mindre stress. Denna 

upplevelse av belastning och integrering i vardagen överensstämmer helt eller delvis med 

andra studier inom ämnet (Sullivan-Bolyai et al., 2003; Wennick & Hallström, 2007). 

 

Metoddiskussion 

Inom den kvalitativa forskningen beror en studies trovärdighet (trustworthiness) på 

resultatens tillförlitlighet (dependability), giltighet (credibility) och överförbarhet 

(transferability) (Graneheim & Lundman, 2004).  

Valet av lämplig urval-analys- och datainsamlingsmetod bidrog till att stärka studiens 

giltighet. Valet av en kvalitativ metod baserades på syftet att beskriva och förstå deltagarnas 

upplevelser av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2012). Datainsamlingsmetoden var 

intervjuer som utfördes ansikte mot ansikte. För att rekrytera deltagare användes både 

ändamålsurval och snöbollsurval. Båda urvalsmetoderna är kostnadseffektiva, snabba och 

praktiska. Svagheten med att rekrytera deltagare genom ändamålsurval via internet kan vara 

att man trots allt inte får tillgång till de deltagare som har mest att berätta utan de som var 

online vid det aktuella tillfället (Polit & Beck, 2017). I studien delgav dock de två som 

rekryterades på detta sätt innehållsrika och givande beskrivningar som resulterade i mycket 
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data. Målet från början var att inkludera föräldrar vars barn hade haft diabetes i två år eller 

längre. Forskning har visat att föräldrar känner sig väl insatta i behandlingen, och upplever 

barnets diabetes som en relativt integrerad del av det dagliga livet ett år efter diagnosen 

(Wennick & Hallström, 2007). I och med att det var svårt att rekrytera respondenter valde 

undersökaren därför att inkludera föräldrar vars barn hade haft diagnosen i ett och ett halvt år 

eller längre.  En svaghet i urvals- och rekryteringsprocessen var att diabetesmottagningen inte 

engagerades från början, utan först då rekryteringen via internet avstannat. Efter att 

undersökaren inhämtat godkännande från barnklinikens verksamhetschef kunde mottagningen 

delta i rekryteringsarbetet. Informationsbrev (bilaga 5) delades ut till de som besökte 

mottagningens diabetesläkare under en tvåveckorsperiod som sammanföll med påsk och 

helgdagar. Rekryteringen av deltagare kom därmed att förskjutas och var beroende av 

huruvida läkaren kom ihåg att dela ut informationsbrevet till sina patienter.  

Enligt Polit och Beck (2017) är målet att få så grundlig information att man kan upptäcka 

mönster och dimensioner av det studerade ämnet viktigare än antalet inkluderade deltagare. 

Studiens låga antal respondenter uppvägdes av att intervjuerna var långa och innehållsrika och 

därmed gav tillräckligt med information och data för att uppfylla studiens syfte. Undersökaren 

hade gärna inkluderat pappor i studien för öka dess giltighet, men det var ingen som anmälde 

intresse av att delta. Anledningen till detta skulle kunna vara att mammor i regel upplever mer 

stress och därmed har större intresse av att delta i en studie som berör just det ämnet. Det 

finns studier som visar att mammor tenderar att skatta högre stressnivå än pappor även om 

pappornas stress ökar med barnets ålder (Nieuwesteeg et al., 2016). Den ojämna 

könsfördelningen skulle kunna innebära att fler mammor är aktiva i Facebook grupperna och 

är de som främst medföljer vid barnens läkarbesök. En ökad spridning av respondenternas 

civilstånd hade varit önskvärt då fler ensamstående respondenter hade gjort det möjligt att 

beskriva upplevelser vid uteblivet partnerstöd. Användandet av intervjuguiden (bilaga 1) 

gjorde att alla respondenter fick samma frågor om än i varierande ordningsföljd och med 

skiftande formulering. I och med att alla deltagare fick ta ställning till samma frågor gjorde att 

undersökaren kunde öka studiens tillförlitlighet.  

Då undersökaren genomförde studien utan medarbetare var det extra viktigt att värna om 

analysprocessens giltighet. Eftersom studiens analys och resultat skulle vila på en existerande 

teoretisk referensram valde undersökaren att utföra en deduktiv innehållsanalys. Enligt Elo 

och Kyngäs (2008) är en deduktiv ansats användbar när syftet är att testa befintliga teorier i en 

ny kontext. Analysprocessens giltighet styrktes i och med att den beskrevs i löpande text och 
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presenterades i tabellform. Citat som representerade kategorierna och subkategorierna 

redovisades i studiens resultat. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det ett sätt att öka 

studiens giltighet och därmed resultatets trovärdighet. Läsaren ges en möjlighet att bedöma 

om det finns för många likheter mellan de olika subkategorierna. I den aktuella studien kunde 

svårigheter att tolka och placera data uppstå när påståenden som verkade spegla kontroll även 

innehöll en viss kravkomponent. Enligt Karasek och Theorell (1990) kan de psykologiska 

krav individen har vara svåra att identifiera och kategorisera då de ofta är en sammanslagning 

av olika komponenter och faktorer. För att säkerställa en så trovärdig tolkning och placering 

som möjligt kontrollerade undersökaren subkategorier och kategorier mot transkriberad text 

och syfte upprepade gånger under processens gång.  

I intervjustudier måste undersökaren betraktas som en medskapare då denne formulerar frågor 

och interagerar med deltagaren. Även analysprocessen kan påverkas av undersökarens 

förförståelse och tolkning (Henricson & Billhult, 2012). Den aktuella studiens undersökare 

har flera års erfarenhet inom akutsjukvård där hon mött och vårdat barn med typ 1 diabetes 

och deras familjer. Denna förförståelse för sjukdomens inverkan på barnet och den övriga 

familjen riskerade att påverka analysarbetet och studiens resultat. Undersökaren läste så 

objektivt och förutsättningslöst som möjligt igenom varje transkriberad intervju i sin helhet 

fyra gånger innan arbetet med att ta ut meningsenheterna påbörjades. Därigenom avsåg 

undersökaren att skapa en känsla för materialets faktiska innehåll och minska risken att 

förförståelsen kontaminerade resultatet. 

För att fastställa studiens etiska styrka arbetade undersökaren enligt etiska principer då hänsyn 

togs till deltagarnas autonomi och integritet. Undersökaren informerade både muntligen och 

skriftligen om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt. Respondenterna informerades 

upprepade gånger om att de när som helst kunde välja att avsluta sitt deltagande. Inför alla 

intervjuer utom en skrev respondenten under ett samtycke till deltagande i studien. I 

undantagsfallet gav respondenten sitt muntliga samtycke inför intervjun och skrev under 

samtyckesblanketten efter att intervjun avslutats.  

I och med att det är upp till läsaren att avgöra huruvida studiens resultat går att tillämpa i 

andra sammanhang är det svårt för undersökaren att uttala sig om studiens överförbarhet. 

Genom att beskriva urval, datainsamling och analysprocess har undersökaren presenterat 

läsaren med förutsättningar att själv bedöma om resultatet går att överföra till en annan 

kontext (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Med tanke på den tekniska utvecklingens avancemang anser undersökaren att det behövs 

ytterligare forskning som fokuserar på de tekniska hjälpmedlens såväl positiva som negativa 

effekter. Dels för att det är en viktig del av kvalitetsutvecklingen att utvärdera medicinsk 

behandling men också för att bättre förstå och stötta de föräldrar hos vilka tekniska 

hjälpmedel leder till ökad stress.  

 

 

Slutsats 

Upplevelsen av stress hos föräldrar till barn med typ 1 diabetes varierade och påverkades av 

faktorer som krav, kontroll och stöd. Oro för situationer man inte kunde påverka och förutse 

liksom förmågan att lämna över kontrollen till andra bidrog till upplevelsen av stress. 

Föräldrarnas kontroll över de inre och yttre kraven och förmågan att prioritera inverkade på 

hur de upplevde sin situation och vardag. Stöd från partner, sjukvård, tekniska hjälpmedel och 

sociala medier hade betydelse för upplevd stress och belastning. Både akutsjukvården som 

står för det akuta omhändertagandet och den uppföljande specialiserade sjukvården kan bli 

ännu bättre på att förstå och bemöta främst de emotionella påfrestningar som påverkar 

föräldrar till barn med typ 1 diabetes. Det finns ett behov av att specialistsjuksköterskan och 

det övriga teamet utformar förebyggande insatser och involverar hela familjen i omvårdnaden 

av barnet med typ 1 diabetes. 
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BILAGA 1   Intervjuguide 

 

 

Mitt barns ålder: 

Antal år sedan diagnos: 

Min relation till barnet (mamma/ pappa/ bonusförälder): 

Min ålder:  

Jag arbetar med: 

 

1. Hur upplever du att det är att ha ett barn med typ 1 diabetes? 

 

2. Om du har barnets diabetes i fokus, kan du beskriva hur en bra dag kan se ut och 

upplevas för dig? 

 

 

3. Om du har barnets diabetes i fokus, hur ser en stressig dag ut för dig?  

 

4. Vad stressar dig dagligen här och nu? 

 

5. Vad känner du stress över på längre sikt? 

 

 

6. Kan du beskriva hur du upplever det när du lämnar över ansvaret till andra, till 

exempel förskolan, skolan eller andra vuxna? 

 

7. Vilket stöd har du från andra vuxna i din närmaste omgivning, exempelvis eventuell 

partner? Skulle du behöva mer stöd? 

 

 

8. Vilket stöd upplever du att du fått av sjukvården när det giller din stress och ditt 

mående som förälder?  

 

9. Vilket stöd önskade du att sjukvården kunde ge dig? 

 

 

10. Finns det något övrigt som du vill tillägga? 
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BILAGA 2 Kortfattat informationsbrev till Facebook-gruppen 

 

 

Hej! 

Jag studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot barn och ungdom. Jag 

vill gärna komma i kontakt med dig förälder till ett barn med typ 1 diabetes, som kan tänka 

dig att delta i en intervjustudie. Studien handlar om upplevelsen av stress hos föräldrar till 

barn med typ 1 diabetes. Om du har ett barn som har haft typ 1 diabetes i ett och ett halvt år 

eller längre och skulle vara intresserad att vara med i studien så får du gärna maila, ringa eller 

sms:a mig så berättar jag mer. Har du några övriga frågor eller funderingar så är det bara att 

höra av dig! Hälsningar/ Johanna Hultman, specialistsjuksköterskestudent, Uppsala 

universitet 

Johanna.Hultman.2912@student.uu.se   0708-668740 

  

mailto:Johanna.Hultman.2912@student.uu.se
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BILAGA 3 Informationsbrev/ förfrågan om medverkan i studie 

 

Förfrågan om medverkan i en studie 

 

Jag studerar vid specialistjuksköterskeprogrammet med inriktningen hälso- och sjukvård för barn och 

ungdom vid Uppsala universitet. Min magisteruppsats kommer att bestå av en studie om upplevelsen 

av stress hos föräldrar till barn med typ 1 diabetes. Syftet med studien är att öka förståelsen och 

kunskapen om hur föräldrarna till dessa barn upplever stress och vilket stöd de skulle önska att de 

fick från sjukvården.  

 Du har blivit tillfrågad om att delta i studien via en medlemsgrupp på Facebook eller en person i din 

bekantskapskrets. Som deltagare kommer du att intervjuas om hur du upplever att det är att ha ett 

barn med typ 1 diabetes och hur stress och krav påverkar ditt vardagliga liv.  Ditt deltagande är 

frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan utan att ange orsak. Dina uppgifter 

och de transkriberade intervjuerna kommer att behandlas så att du förblir anonym och så att inga 

obehöriga kan ta del av dem. De kommer att förvaras i låst utrymme hemma hos studiens författare 

så att ingen utom de som arbetar med studien har tillgång till dem. Resultatet av intervjuerna och 

dess analys kommer att presenteras i form av en magisteruppsats. Studiens resultat kommer att 

presenteras så att inga personliga uppgifter kommer att kunna kännas igen. Så fort uppsatsen är klar 

kommer dina uppgifter och material från intervjun att förstöras.  

 

Vid frågor och funderingar får du gärna höra av dig till mig via mail eller telefon:  

 

Johanna Hultman, studerande till specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för 

barn och ungdom. 

Mail: Johanna.Hultman.2912@student.uu.se 

Telefon: 0708-66 87 40 

Ansvarig handledare för studien: Eva- Lotta Funkquist 
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BILAGA 4 Blankett för samtycke till deltagande i studie 

 

 

 

Samtycke till deltagande i intervjustudie 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i en studie som undersöker upplevelsen 

av stress hos föräldrar till barn med typ 1 diabetes. Läs igenom noggrant och ge 

ditt medgivande genom att skriva under med namnteckning. 

 

Medgivande 

• Jag har tagit del av information om studiens syfte, huvudman och metod.  

 

• Jag har haft möjlighet att få eventuella frågor angående studien besvarade och vet vem 

jag kan vända mig till om funderingar och frågor uppstår 

 

• Jag deltar frivilligt och är införstådd med att jag när som helst kan välja att avbryta mitt 

deltagande utan att behöva ange orsak.  

 

• Jag samtycker till att intervjun spelas in och att inspelningen sparas på ett säkert sätt till 

dess att uppsatsen är klar.  

 

• Jag är informerad om att inga andra än de som är knutna till arbetet med uppsatsen 

kommer att ta del av det insamlade materialet. 

 

 

 

……………….    .den……/…. 2019 

 

Stad/plats    Datum  

 

 

……………………………..   ………………………. 

 

Namnteckning  
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BILAGA 5 Informationsbrev till mottagningen/ förfrågan om medverkan i studie 

 

 

Förfrågan om medverkan i en studie 

 

Jag studerar vid specialistjuksköterskeprogrammet med inriktningen hälso- och sjukvård för 

barn och ungdom vid Uppsala universitet. Min magisteruppsats kommer att bestå av en 

studie om upplevelsen av stress hos föräldrar till barn med typ 1 diabetes. Syftet med 

studien är att beskriva hur föräldrarna till barn med diabetes upplever stress och vilket stöd 

de skulle önska att de fick från sjukvården.  

 Du har blivit tillfrågad om att delta i studien via diabetesmottagningen på Akademiska 

Barnsjukhuset. Barnsjukhusets verksamhetschef har godkänt studien. Som deltagare 

kommer du att intervjuas om hur du upplever att det är att ha ett barn med typ 1 diabetes 

och hur stress och krav påverkar ditt vardagliga liv. Intervjun kommer att spelas in på en 

ljudfil. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan 

utan att ange orsak. Dina uppgifter och de transkriberade intervjuerna kommer att 

behandlas så att du förblir anonym och så att inga obehöriga kan ta del av dem. De kommer 

att förvaras i låst utrymme hemma hos studiens författare så att ingen utom de som arbetar 

med studien har tillgång till dem. Resultatet av intervjuerna och dess analys kommer att 

presenteras i form av en magisteruppsats. Studiens resultat kommer att presenteras så att 

inga personliga uppgifter kommer att kunna kännas igen. Så fort uppsatsen är klar kommer 

dina uppgifter och material från intervjun att förstöras.  

 

Vid frågor och funderingar får du gärna höra av dig till mig via mail eller telefon:  

Johanna Hultman, studerande till specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och 

sjukvård för barn och ungdom. 

Mail: Johanna.Hultman.2912@student.uu.se 

Telefon: 0708-66 87 40 

Ansvarig handledare för studien: Eva- Lotta Funkquist 

 


