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Abstrakt  
Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som blir allt mer vanlig världen över. Det 

finns mycket forskning som berör personer med diabetes typ 1 men sparsamt 

med forskning som beskriver upplevelsen av att vara anhörig till dessa 

personer. Syftet med studien var därför att beskriva upplevelser av att vara 

anhörig till en person med diabetes typ 1. Studien är en kvalitativ 

litteraturstudie med ett inifrånperspektiv. Analysen är utförd i enlighet med 

Bengtsson (2016) via en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Tio 

vetenskapliga artiklar har analyserats. Resultatet beskrivs utifrån fem 

kategorier: Att sjukdomen medför begränsningar i det dagliga livet; Att 

relationer förändras; Att känna oro både i det dagliga livet och inför framtiden; 

Att vara maktlös och sakna stöd från omgivningen; Att sjukdomen är hanterbar. 

Kliniskt kan detta resultat användas för att öka kunskap och förståelse för hur 

det är att vara anhörig till en person med diabetes typ 1. Dessa anhöriga bör 

fångas upp i ett tidigt skede då det i studien framkommer att de blir påverkade 

både fysiskt och psykiskt. Sjukvården bör erbjuda anhöriga stöd för att de ska 

kunna känna sig trygga. Detta kan ske genom att sjukvården arrangerar 

sjuksköterskeledda stödgrupper eller utser kontaktsjuksköterskor som anhöriga 

kan ringa om de behöver samtala.   

  

Nyckelord: Anhöriga, Upplevelser, Diabetes typ 1, omvårdnad, kvalitativ innehållsanalys  
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Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomar med metaboliska störningar som kännetecknas av 

högt blodsockervärde, hyperglykemi, som orsakas på grund av brist av insulin i blodet eller av 

en minskad känslighet för insulin (Kneck, Klang & Fagerberg, 2011). Diabetes typ 1 är en 

vanlig kronisk sjukdom världen över, vars förekomst ökar. Det dagliga livet förändras inte 

bara för den drabbade personen utan även för de anhöriga och diabetes får en stor inverkan på 

det dagliga livet (Houston-Barrett & Wilson, 2014; Rintala, Paavilainen & Åstedt - Kurki, 

2013). Socialstyrelsen (SOSFS) beskriver begreppet anhörig som en person inom familjen 

eller bland de närmaste släktingarna. I denna litteraturstudie kommer begreppet anhörig att 

användas och detta innefattar föräldrar, syskon, make/maka, sambo, personer som är nära 

besläktade med individen.  

När en person drabbas av diabetes typ 1 försämras insulinproduktionen gradvis för att 

slutligen helt utebli. Detta på grund av att det sker en autoimmun reaktion i kroppen där det 

produceras antikroppar som sedan angriper de insulinproducerande cellerna, betacellerna. Hur 

snabbt eller långsamt dessa betaceller förstörs är olika från person till person (Ibraheem, 

Ramadan Hassaan & Mousa, 2017). När kroppens insulinproduktion uteblir måste insulin 

tillföras. Hypoglykemi kan vara en komplikation till insulinbehandlingen då det blir ett 

överskott av insulin och blodsockernivån i blodet blir lägre än normalt. Symtomen på detta är 

bland annat hjärtklappning, svettning och en förlust av medvetande vilket kan leda till koma 

om tillståndet inte behandlas snabbt (Hill, 2009).  

  

Att lida av hyperglykemi under en längre tid kan leda till komplikationer, exempelvis 

retinopati som kan ge komplikationer i ögonen, vilket medför en försämrad syn och kan leda 

till blindhet. En annan komplikation är nefropati som ger en påverkan på njurarna, samt 

neuropati som innebär att nerverna påverkas, vilket kan medföra sår i de distala 

extremiteterna som slutligen kan leda till amputation. Även viktnedgång, en ökad törst och 

större urinmängd förekommer. Personer med diabetes har även en ökad risk för kardio- 

perifer- och cerebrovaskulära sjukdomar. Att leva med hyperglykemi under en lång period 

kan leda till ketoacidos vilket innebär att kroppen blir sur. Detta kan vara ett livshotande 

tillstånd som kräver intensivvård (Alberti & Zimmet, 1998).  

  

Personer med kronisk sjukdom beskriver en upplevelse av att känna sig ensamma i sin 

sjukdom och att detta skapar oro för framtiden, hur sjukdomen skall utvecklas samt en oro 

över att genom sjukdomen försättas i situationer som är svåra att klara av själv. Detta kan 
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lindras av att ha någon nära då rädslan bygger på oro för att snabbt bli försämrad eller att 

hamna i en situation som är svår att hantera (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Att vara 

anhörig till en person som lever med kronisk sjukdom som pendlar mellan lidande och 

uthärdande och känner att kroppen upplevs som ett hinder har beskrivit att de lever med den 

sjukes känslor, lidande, rädslor och oro. De anhöriga löper stor risk att drabbas av fysiska och 

psykiska sjukdomar relaterat till påfrestningen av att leva med en person med kronisk 

sjukdom (Öhman & Söderberg, 2004).   

   

Anhörigas roll är viktig för den diabetesdrabbade i det vardagliga livet, som ett känslomässigt 

stöd men även för att ge praktisk hjälp (Rintala, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2013). Att ha ett 

bra stöd från sina närmaste anhöriga har visat sig vara viktigt för att den sjuka skall 

upprätthålla en bra följsamhet till sin behandling av sjukdomen (Houston-Barrett & Wilson, 

2014).  

  

Årestedt, Benzein och Persson (2014) beskriver att anhöriga måste anpassa sig till ett nytt liv 

som blir en omställning för hela familjen. I denna process blir tron på att sjukdomen ska 

kunna hanteras viktig för att uppleva välbefinnande och minska lidande. Ibland behöver 

anhöriga stöd och hjälp från sjuksköterskor för att kunna uppnå välbefinnande. Genom att 

sjuksköterskan arbetar tillsammans med anhöriga kan stödjande strategier utarbetas som 

främjar hälsan både för den sjuke och anhöriga. Det är viktigt att anhöriga får möjlighet att 

ventilera tankar, känslor och funderingar kring att leva med den sjuke för att kunna vara ett 

bra stöd till den diabetesdrabbade (Rintala, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2013). Diabetes typ I 

är en sjukdom som kan påverka relationer i familjen både positivt och negativt. Därför är det 

viktigt att sjuksköterskan har medvetenhet om detta och kan förklara de utmaningar anhöriga 

kan komma att möta (Alberti & Zimmet, 1998).  

  

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva upplevelser av att vara anhörig till en person med diabetes 

typ 1.   

  

Metod  

Eftersom litteraturstudiens fokus ligger på anhörigas upplevelser användes kvalitativa studier 

med ett fokus på inifrånperspektiv, dessa ger ett mer beskrivande material som berör 
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personens egna känslor och upplevelser (Friberg, 2012, s. 121–122). De inkluderade studierna 

analyserades med en kvalitativ innehållsanalys enligt Bengtsson (2016). Vi valde att utföra 

analysen med en manifest ansats, detta innebär att analysen hålls textnära och författarna 

utgår från det som faktiskt sägs i studien och undviker tolkande (Bengtsson, 2016).   

  

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar  

Vid litteratursökningen användes databaserna CINAHL och PUBMED. CINAHL  

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health) innehåller främst hälso- och vårdvetenskap 

och PUBMED är världens största medicinska databas (Backman, 2008, s. 193).  

Inklusionskriterierna för sökningen var att artiklarna skulle vara vetenskapliga och kvalitativa 

med ett inifrånperspektiv samt svara mot syftet. I sökningen användes Svensk mesh för att 

hitta relevanta termer till sökningen. De slutgiltiga termerna som användes vid sökningen i  

CINAHL var: “Diabetes mellitus, type 1”, ”Parents” “Partner” ”Family”, “Adolecents”  

”experience” och “Sibling”. Vi sökte på dessa var för sig och sedan kombinerades de med 

AND, se Tabell 1. I sökningen som utfördes i PUBMED användes termerna “Diabetes 

mellitus, type 1”, “Diabetes mellitus”, ”hypoglykemia” “Family”, “Partners”, “Couples”,  

“Relationships”, “experience” och “experiences”. Först söktes sökorden var för sig för att 

sedan kombinera dem med AND och OR. AND och OR används för att kombinera söktermer 

och göra sökningen mer effektiv, se Tabell 2 (Backman, 2008, s. 173).  

   

Begränsning för sökningarna i PUBMED var att artiklarna skulle finnas i fulltext och vara på 

engelska samt publicerade under år 2006–2018. I CINAHL användes peer-reviewed, 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska och finnas i fulltext samt vara publicerade under år 

2006–2018. Då syftet med studien var att beskriva upplevelsen av att vara anhörig till en 

person med diabetes typ 1 valde vi att göra en litteraturstudie med fokus på inifrånperspektiv. 

Kvalitativa artiklar valdes då dessa är mer beskrivande och för att inkludera så många 

synvinklar som möjligt. Kvalitativa studier innebär att människors upplevelser och 

erfarenheter av något studeras (Henricsson & Billhult, 2015, s. 129). Till studien valdes 

relevanta artiklar som svarade till syftet.  

    
Tabell 1. Översikt av litteratursökning CINAHL 2018-01-18  

Begränsningar: 2006–2018, English language, peer-reviewed    

Söknr  *)  Söktermer  Antal träffar  Antal valda  
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S1  

  

CH  

  

Diabetes Mellitus, Type 1  

  

8705  

  

   

  

S2  CH  Adolescents  46711     

S3  CH  Parents  45 760     

S4  FT  Partner  22 171     

S5  FT  Sibling  4761     

S6  FT  Family  126 351     

S7  CH  Experience  120 045     

S8     S3 OR S4 OR S5 OR S6  173 793     

S9     S1 AND S2 AND S8 AND S7  43  4  

*CH - CINAHL headings i databasen CINAHL, FT - fritextsökning.  

  
Tabell 2. Översikt av litteratursökning i PUBMED 2018-01-17  

 
  

Begränsningar: 2006–2018, Full text, English language, peer-reviewed  
Söknr  *)  Söktermer  Antal träffar   Antal valda  

S1   MSH  
Diabetes Mellitus, Type 1  

   
69,359     

S2   MSH  Diabetes mellitus  37,6142     

S3   MSH  Hypoglycemia  25,826     

S4  FT  Family  28,2228     

S5   FT  Partners  10,1376    

S6   FT  Relationships  142,6305    

S7   MSH  experience  56,3211     

S8   FT  experiences  16,2943     

S9    
S1 OR S2 OR S3  392,529     

S10    
S4 OR S5 OR S6  176,3369     

S11    
S7 OR S8  689,338     

S12  
  

S9 AND S10 AND S11  638  9  

*MSH - Mesh termer i databasen Pubmed, FT - fritextsökning.     

https://mesh.kib.ki.se/term/D003922/diabetes-mellitus-type-1
https://mesh.kib.ki.se/term/D003922/diabetes-mellitus-type-1


6  

  
Genomförd sökning resulterade i 638 artiklar i Pubmed och 43 artiklar i Cinahl, utifrån titel 

och abstrakt kunde 25 artiklar från Pubmed och 10 artiklar från Cinahl sorteras ut till vidare 

bearbetning. Dessa 35 artiklar lästes sedan i sin helhet och 13 av dessa ansågs kunna svara till 

syftet. Dessa kvalitetsgranskades efter Willmans, Stoltzs och Bahtsevanis (2011, s. 175) 

granskningsprotokoll för studier med kvalitativ metod. I protokollet berörs frågor om bland 

annat studiens syfte, urval, metod, analys och resultat. Frågor som besvarats med ett JA gav 

en poäng, NEJ gav noll poäng och vid VET EJ plockades frågan bort. Sedan räknades 

poängsumman om i procent som då visade kvalitén på studierna och gav möjligheten att 

jämföra dessa. Fördelen med detta poängsystem är att kunna peka ut brister i studier. Vi 

gjorde varsin granskning av artiklarna som sedan sammanställdes för att öka trovärdigheten 

på kvalitetsgranskningen (Willman et al., 2011, s. 108).  

  

Sedan bedömdes kvalitén utifrån olika kvalitetsgrader hög, medel och låg kvalité. Detta 

utfördes enligt en procentindelning där hög innebar 80–100%, medel 70–79% och lågt 

bevisvärde 60–69%. Om artiklarna uppnådde hög eller medel kvalité inkluderades dessa i 

studien. Studierna med låg kvalitet exkluderades (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 96). 

Av de 13 artiklarna som valdes ut ur sökningen framkom det under djupare bearbetning av 

texten att tre av dessa artiklar inkluderade barn och var då ej relevanta. De återstående tio 

artiklarna kunde svara på syftet samt uppfyllde en kvalité av minst medel, se Tabell 3.   

  
Tabell 3. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=10)  

 
Författare/år/land  Typ av  Deltagare  Metod  Huvudfynd  Kvalitet studie 

 Datainsamling/analys  

 

Almino, Queiroz  
Jorge (2009)  
Brasilien  

Kvalitativ  15 st  Semistrukturerade 

intervjuer/ Tematisk 

innehållsanalys  

De anhöriga beskrev en 

ständig oro över att något 

skall inträffa, att personen inte 

följer sin ordinerade 

behandling, oro för 

komplikationer samt ett 

ansvar över att ständigt hålla 

sig uppdaterad kring 

sjukdomen och behandlingar.  

Hög (87 %)   

Barnard et al.  
(2016)   
England   

Kvalitativ  74 st  Öppna frågor/  
Tematisk kodning och 

innehållsanalys  

Anhöriga uttryckte en 

försämrad livskvalité samt att 

många familjekonflikter 

uppstod pga. diabetes.  

Medel 

(77,7%)   

  
 

  
   

Forts. Tabell 3. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=10)  
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Författare/år/land  Typ av 

studie  
Deltagare  Metod  

Datainsamling/analys  
Huvudfynd  Kvalitet  

CastensöeSeidenfaen,  
Teilmann,  
Hommel, Olsen &  
Reventlov-Husted   
(2017)  
Danmark  

Kvalitativ  22 st  Explorativ studie med 

visuellt berättande + 

intervju med 

semistrukturerade 

frågor / Tematisk 

analys  

Studien beskrev problem och 

utmaningar föräldrar till 

ungdomar med diabetes typ 1 

kan stöta på. Största 

problemet var att de försökte 

tränga bort sina tankar och 

känslor vilket ledde till en 

känsla av ensamhet. De kände 

rädsla för hypoglykemi och 

för hur framtiden skulle se ut.  

Hög (87%)  

Dashiff, Riley,  
Abdullatif &  
Moreland (2011)  
USA  

Kvalitativ  23st 

familjer  
Semistrukturerade 

intervjuer/ Kvalitativ  
innehållsanalys  

  

Föräldrar uttryckte att det var 

svårt att inte hjälpa den 

diabetesdrabbade ungdomen 

för mycket när denne skulle 

växa in i vuxenlivet utan att ta 

över personens 

självständighet. Föräldrarna 

behövde vägledning för att 

kunna ta sig an en roll som 

respekterar ungdomens 

autonomi samtidigt som man 

hjälper och motiverar 

personen.  

Hög (80%)  

Ersig, Tsalikian,  
Coffey & Williams  
(2015)  
USA  

Kvalitativ  25 st   Semistrukturerade 

intervjuer/ Kvalitativ  
beskrivande analys   

  

Föräldrar till ungdomar på 

väg in i vuxenlivet oroade sig 
för hur den unga vuxna skulle 

kunna ta hand om sin 
behandling själv ekonomiskt 

och ansvarsmässigt vilket  
bidrog till oro för 

komplikationer.  

Hög  
(92,85%)  

  

Lawton et al.  
(2014)   
England  

Kvalitativ  24 st  

  

Intervjustudie med 

semistrukturerad 

intervju/ En tematisk 

analytisk metod  

Anhöriga såg sig vara 

begränsade i sin vardag, 

kände en ständig oro och 

rädsla för den sjuke och 

saknade stöd och information 

från sjukvården.  

Hög  
(86,66%)  

  

Morris, Parker,  
Booker, Johnson  
(2006)   
England  

Kvalitativ  15 st  Semistrukturerade 

intervjuer/ Tolkning 

Fenomenologisk analys  

Anhöriga beskrev 

emotionella problem, 

livsstilsförändringar och 

bristen på utbildning  

Medel  
(76,47%)  

Smith  
(2009)  
USA  

Kvalitativ   14 st  Öppna frågor/  
Hermeneutisk analys  

Resultaten av denna studie 

förstärker det faktum att 

diabetes typ 1 är en sjukdom 

som påverkar alla 

familjemedlemmar.   

Hög (80%)  

Stödberg,  
Sunvisson &  
Ahlström  (2007)  
Sverige  

Kvalitativ  15 st  Intervju med öppna 

frågor / Tematisk 

strukturell analys  

De anhöriga beskrev oro för 

den sjuke, oro för eventuella 
komplikationer från 

sjukdomen och en önskan om 
att få vara mer delaktig i  
sjukdomen  

Hög  
(86,66%)  
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Forts. Tabell 3. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=10)  

Författare/år/land  Typ av 

studie  
Deltagare  Metod  

Datainsamling/analys  
Huvudfynd  Kvalitét  

Trief, Sandberg,  
Dimmock, Forken  
& Weinstock  
(2013)  
USA  

Kvalitativ  14 st   Fokusgruppsintervjuer/  
kvalitativ 

innehållsanalys  

De anhörigas största 

problem var ångest, mest 

för att den 

diabetesdrabbade skulle 

hamna i hypoglykemi, 

samt rädsla för framtida 

komplikationer, detta 

påverkade relationen   

Hög (87%)  

  

Analys  

Litteraturstudien innefattar kvalitativa studier där anhörigas upplevelser beskrivs utifrån ett 

inifrånperspektiv. Vi valde att utgå från Bengtssons (2016) metodartikel som beskriver en 

metod för kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats där det deltagarna sagt bevaras utan 

tolkning, dock kan en viss tolkning alltid förekomma. Materialet har lästs ett flertal gånger av 

oss båda för att skapa en helhetskänsla, materialet har sedan analyserats i olika steg 

dekontextualisering, rekontextualisering, kategorisering och sammanställning. De utvalda 

artiklarna namngavs från bokstaven A-J för att lättare kunna särskilja materialet.   

  

Under steg ett, dekontextualisering, lästes materialet ett flertal gånger av oss var för sig och 

sedan identifierades 217 meningsenheter som svarade på studiens syfte. Dessa 

meningsenheter märktes med nummer för att lättare kunna hitta tillbaka till originaltexten.  

Meningsenheterna ströks under med färgad penna och kodades efter sammanhang enligt 

Bengtsson (2016) för att sedan föras in i en tabell.   

  

Under steg två, rekontextualisering, jämfördes meningsenheterna med originaltexten för att 

försäkra oss om att all text som kan vara relevant till syftet vara inkluderad, varefter 227 

meningsenheter framkom.   

  

Under steg tre, kategorisering, skall meningsenheterna kategoriseras efter vad de berör, 

känslor/upplevelser. Innan meningsenheterna kategoriserades kondenserades de, det vill säga 

antalet ord reducerades utan att kärnan i innehållet påverkades. Under 

kategoriseringsprocessen utfördes en första kategorisering. Sedan kopplades meningsenheter 

som berör samma känsla ihop till subkategorier, vilket blev 34 stycken. Efter detta lades 
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subkategorierna ihop till kategorier, vilket blev sju stycken kategorier. Efter detta gjordes 

ytterligare en kategorisering som resulterade i fem slutgiltiga kategorier.     

I steg fyra, sammanställningen, redovisades innehållet manifest för att bibehålla betydelsen i 

det som sagts. Detta presenteras i det fem slutkategorierna i löpande text samt stärks av citat 

från artiklarna. Vid analysen är det viktigt att författarna har en objektiv syn och bearbetar 

materialet ur ett neutralt perspektiv för att inte medvetet tolka (Bengtsson, 2016).  

  

Resultat  

Analysarbetet resulterade i fem slutgiltiga kategorier, se Tabell 4. I kronologisk ordning 

beskrivs innehållet i kategorierna med en brödtext som därefter styrks med citat från 

originaldata.   

  

Tabell 4 Översikt av kategorier (n=5)  

 

Kategorier  

 

Att sjukdomen medför begränsningar i det dagliga livet  

Att relationer förändras   

Att känna oro i det dagliga livet och inför framtiden  

Att vara maktlös och sakna stöd från omgivningen  Att sjukdomen är hanterbar  

 
  

Att sjukdomen medför begränsningar i det dagliga livet  

Anhöriga till personer som drabbats av diabetes typ 1 beskrev att sjukdomen medförde 

begränsningar i vardagen (Morris et al., 2006; Lawton et al., 2014). De uttryckte att de många 

gånger fått sätta sina egna intressen åt sidan och ändrat på sin vardag till vad som skulle vara 

bäst för den sjuke (Lawton et al., 2014). Anhöriga kände sig tvungna att planera vardagen för 

att skapa så goda förutsättningar som möjligt för den sjuke (Stödberg, Sunvisson & Ahlström, 

2007). De beskrev att de upplevde svårigheter att göra spontana avvikelser i vardagen då 

diabetes typ 1 medförde en hel del planering, bland annat med kosten. Detta bidrog till att 

sjukdomen ständigt cirkulerade i tankarna (Morris et al., 2006).   

  

“It’s a bit restrictive with meal times... You can’t do things spontaneously... You know if we 

are out... And we haven’t finished... You can’t just grab a sandwich.” (Morris et al., 2006)   
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Anhöriga uttryckte ett behov av att anpassa hela familjens liv efter den sjukes (Almino, 

Queiroz & Jorge, 2009; Stödberg, Sunvisson & Ahlström, 2007; Smith, 2009). Sjukdomen 

påverkade hela familjen, en anhörig beskrev att efter den sjuke fick diagnosen diabetes typ 1 

kändes det som att hela familjen fick diabetes på grund av de anpassningar sjukdomen 

medförde (Smith, 2009). Men familjens vilja att anpassa livet efter sjukdomen motarbetades 

dock ofta av den sjuke då denne ville att livet skulle fortsätta som förut (Stödberg, Sunvisson 

& Ahlström, 2007).   

  

“She thinks it should be like it’s been before. I’d like to adjust to habits suiting diabetes, if she 

only would let me. But it’s difficult to persuade her, she’s a bit stubborn” (Stödberg, 

Sunvisson & Ahlström, 2007)   

  

Anhöriga kände ett ansvar att ändra på sin egen vardag för att stötta den sjuke och på så sätt 

underlätta dennes vardag (Stödberg, Sunvisson & Ahlström, 2007; Almino, Queiroz & Jorge, 

2009; Smith, 2009; Castensøe-Seidenfaden et al., 2017). Anhöriga ville stötta den sjukes 

livsstilsförändring genom att ändra även på sin egen livsstil (Castensøe-Seidenfaden et al., 

2017). Vissa såg förändringarna som något positivt och att förändringarna påverkade den 

egna hälsan till det bättre, majoriteten av dessa anhöriga hade levt med den diabetssjuke under 

flera år (Smith. 2009; Stödberg, Sunvisson & Ahlström, 2007). Andra såg det som en 

uppoffring, en förlust över hur de hade kunnat leva och strävade istället efter att leva så 

normalt som möjligt. Anhöriga som uttryckte detta vara föräldrar till ungdomar som nyligen 

fått diagnosen (Almino, Queiroz & Jorge, 2009).   

  

Att relationer förändras   

Anhöriga upplevde att sjukdomen medfört att relationen till den sjuke förändrats och att 

förhållandet påverkats negativt (Almino, Queiroz & Jorge 2009; Dashiff et al., 201; Lawton et 

al., 2014; Morris et al., 2006; Trief et al., 2013). Anhöriga till personer med relativt 

nydebuterad diabetes beskrev en känsla av förlust över att den sjuke inte längre kunde leva 

som denne gjort innan sjukdomen. Andra beskrev känslor av förlust relaterat till hur personen 

var innan sjukdomen och upplevde att sjukdomen påverkat personens personlighet negativt 

(Almino, Queiroz & Jorge, 2009). Syskon till den sjuke beskrev att de fått en förändrad 

relation till föräldrarna då dessa favoriserat det sjuka barnet och satt stort fokus på denne 

(Smith, 2009). I en studie (Trief et al., 2013) var anhöriga eniga om att förhållandet påverkats 

av diabetes, vissa beskrev att de kändes som att de vuxit ifrån sin make/maka.  
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“I would say there is no positive effect on the relationship at all, for any of us” (40-year-old 

female, married, 15 years) (Trief, et al., 2013)   

  

  

Anhöriga beskrev att “partnerrollen” ersatts av en “föräldraroll” och att de kände ansvar över 

att ta hand om den sjuke (Lawton et al., 2014). De kände sig mer som en vårdare än en partner 

(Dashiff et al., 2011). Detta på grund av att de utförde blodsockerkontroller, behandling och 

ständigt observerade personen (Barnard et al., 2016). En anhörig beskrev att 

diabetessjukdomen påverkade förhållandet negativt och att det inte bara handlade om att 

denne tog sig an en ny roll, utan också för att diabetes orsakat komplikationer i form av 

sexuell dysfunktion (Morris et al., 2006). Flera anhöriga hade en önskan om att den sjuke 

skulle sätta sig in i den anhöriges situation och försöka förstå hur det är att vara anhörig till en 

person med diabetes typ 1. Att ständigt känna rädsla över att vara den som måste stå på sidan 

om och att alltid förvänta sig att det värsta ska ske (Trief et al., 2013).   

  

“I would [want my partner to] understand how scary it is to be the person watching, not the 

person going through it, because they don’t know, the person who’s giving the glucagon and 

thinks you are going to die” (40-year-old female, married 15 years). (Trief et al., 2013)   

  

Anhöriga kände att de ville ha kontroll, både över själva sjukdomen och över den sjuke 

personen (Barnard et al., 2016; Dashiff et al., 2011; Morris et al., 2006; Lawton et al., 2014; 

Smith, 2009; Castensøe-Seidenfaden et al., 2017). Anhöriga beskrev ett behov över att själva 

ansvara för de kontroller sjukdomen medförde. De ville försäkra sig om att 

blodsockernivåerna låg på en bra nivå och att personen åt bra, för att minska risken för 

hypoglykemi (Barnard et al., 2016; Morris et al., 2006 Stödberg, Sunvisson, & Ahlström, 

2007). I en studie (Dashiff et al., 2011) uttryckte anhöriga även ett ansvar över att se till att 

personens vardag fungerade så bra som möjligt, till exempel att underlätta på morgonen 

genom att ställa iordning behandling och frukost, vilket också underlättade personens 

följsamhet till sjukdomen. Därför såg de ofta till att kontinuerligt vara i kontakt med den sjuke 

personen när denne inte var hemma genom att ringa och sms:a (Castensøe - Seidenfaden et 

al., 2017; Lawton et al., 2014). Vissa anhöriga kände obehag över att ha så mycket kontroll, 

men ville samtidigt inte släppa på den på grund av oro för den sjuke (Lawton et al., 2014). 
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Anhöriga kände ett ansvar över att ta hand om den sjuke, stötta denne till egenvård, främja 

följsamhet och vara uppmärksam på att denne inte blev försämrad i sin sjukdom (Almino, 

Queiroz & Jorge, 2009; Barnard et al., 2016; Castensøe – Seidenfaden et al., 2017; Dashiff et 

al., 2011; Ersig et al., 2015; Lawton et al., 2014; Stödberg, Sunvisson, & Ahlström, 2007).  

  

“It’s a partnership, you know, we’re both there for each other, no matter what it is. It’s . . . 

my calling in life to look after [partner]” (Lawton et al., 2014)   

  

Anhöriga beskrev att de kände ett ansvar för att ständigt vara uppdaterad om de nyaste rönen 

gällande diabetes, vad som sägs kring sjukdomen och dess behandlingsalternativ (Almino, 

Queiroz & Jorge, 2009). Anhöriga beskrev ett ansvar för att vara en bra förebild och ha en bra 

attityd till sjukdomen. Detta genom att bidra med struktur till mathållning och stötta personen 

till att vara följsam till behandlingen (Castensøe-Seidenfaden et al., 2017). De upplevde att 

det var viktigt för dem att agera stöd till den sjuke och uppmuntra denne till att leva det liv 

denne önskade (Barnard et al., 2016).  

  

Att känna oro i det dagliga livet och inför framtiden  

Anhöriga upplevde en oro över den ovissa framtiden, hur sjukdomen skulle utvecklas och hur 

detta skulle påverka den sjuke (Dashiff et al., 2011; Ersig et al., 2015; Lawton et al., 2014; 

Stödberg, Sunvisson & Ahlström, 2007; Trief et al., 2013). Föräldrar till ungdomar på väg in i 

vuxenlivet med diabetes typ 1 kände en oro över att lämna över ansvaret till den sjuke 

(Dashiff et al., 2011; Ersig et al., 2015).   

  

Föräldrar till ungdomar som var på väg in i vuxenlivet beskrev att de kände en plikt att 

försöka ge den sjuke alla tänkbara förutsättningar till att klara av att ta över ansvaret för 

sjukdomen och hantera den själv, dock upplevde det en oro gällande om de hade lyckats 

förbereda den sjuke för framtiden (Ersig et al., 2015). Flera av föräldrarna uttryckte 

svårigheter i att lätta på ansvaret och låta den sjuke ta egna beslut de var dock eniga om att det 

var viktigt att låta ungdomen få fatta viktiga beslut själv för att så småningom kunna ta fullt 

ansvar för sin sjukdom. Detta var en utmaning för föräldrarna, att våga lita på att personen 

sköter sin behandling på rätt sätt (Dashiff et al., 2011)   
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“I'm consciously trying to just transition into her taking over all the responsibility in every 

aspect…just getting her all the tools that she needs to be able to be successful at managing 

her diabetes…” (Ersig et al., 2015)   

  

Föräldrar beskrev även en oro över hur personen skulle ha råd att finansiera sin behandling 

och kände ett behov av att hjälpa till ekonomiskt så länge de hade möjlighet. De upplevde 

även oro för att den sjuke skulle ta felaktiga beslut bland annat under sin universitetstid som 

skulle kunna påverka sjukdomen negativt. Föräldrarna påtalade en oro över att inte kunna ha 

kontroll över sjukdomen och då heller inte kunna påverka sjukdomens utveckling. Föräldrar 

till ungdomar uttryckte att det var lättare att ha kontroll på sjukdomen när personen var yngre, 

då följsamheten försämrats med stigande ålder (Ersig et al., 2015).  

  

Oron upplevdes som svårast när anhöriga var ensamma. Då trängde tankarna kring den sjuke 

personen fram och oron över vad som skulle kunna hända och vad det skulle innebära för 

personen (Castensøe -Seidenfaden et al., 2017; Stödberg, Sunvisson & Ahlström, 2007). 

Föräldrar till ungdomar kände besvikelse över att den sjuke aldrig skulle ha möjlighet att leva 

som en vanlig tonåring (Ersig et al., 2015). Föräldrar till ungdomar med nydebuterad diabetes 

beskrev att de lever i någon form av förnekelse och tränger undan tankar om framtiden för att 

slippa oroa sig för den sjuke (Stödberg, Sunvisson & Ahlström, 2007).  

  

“When I am alone... when you are in the car ... you let your mind wander... it is mostly 

concerning his future ... it worries me’ - Father to a 15-year-oldboy (Castensøe -Seidenfade et 

al., 2017)  

  

Anhöriga var införstådda i att den sjuke kan få komplikationer men oron låg främst i att inte 

veta när och vad som kunde hända. Ovissheten om när och hur det skulle drabba den sjuke 

skapade stor stress och oro (Stödberg, Sunvisson & Ahlström, 2007).   

  

“Sometimes I think about…I work in health service, I see people coming to us with their 

black toes and their eyes affected. And sometimes I think… – will this be his future” 

(Stödberg, Sunvisson & Ahlström, 2007)   

  

Anhöriga kände frustration över att den sjuke inte tog sin diabetes på allvar, inte brydde sig 

om sin framtid och inte skötte sin behandling. Detta skapade oro då risken för framtida 
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komplikationer ökade (Castensøe-Seidenfaden et. al., 2017; Ersig et. al., 2015; Trief et. al., 

2013). Anhöriga uttryckte en oro över att personer i den sjukes omgivning ansåg att det var 

bättre att blodsockret var högt istället för lågt (Castensøe-Seidenfaden et al., 2017; Ersig et al., 

2015). Rädslan för hyperglykemi skapade oro för de anhöriga då detta också kan bidra till 

allvarliga komplikationer. Detta medförde att de anhöriga kände sig tjatiga när de gång på 

gång bad den sjuke kontrollera blodsockret, ta insulin och tänka på vad de åt (Smith, 2009).  

“I know that the way some people handle that is just keep the numbers high. That way you 

don't have to worry about the immediate situation. But I'm well aware of the long-term health  

consequences if we don't keep those numbers in range” (Family 14, Father). (Ersig et al., 

2015)  

Anhöriga kände en oro över att personen skulle drabbas av hypoglykemi och vad det skulle 

kunna leda till (Castensøe-Seidenfaden et al., 2017; Ersig et al., 2015; Lawton et al., 2014; 

Smith, 2009; Stödberg, Sunvisson & Ahlström, 2007; Morris et al., 2006). De kände en oro 

över att inte veta om omgivningen skulle klara av att ta hand om personen om denne skulle 

drabbas hypoglykemi utanför hemmet. Det fanns en stor rädsla för att personen plötsligt 

skulle drabbas av hypoglykemi och bli medvetslös (Stödberg, Sunvisson & Ahlström, 2007). 

De fanns även en oro för att personer i omgivningen skulle bli rädda vid hypoglykemi då 

symtomen kan likna de symtom en berusad person uppvisar. Det skulle kunna medföra att 

omgivningen tog avstånd istället för att agera vilket skulle vara förenat med livsfara för den 

sjuke (Morris et al., 2006).  

  

Många anhöriga uttryckte att oron var som störst nattetid, att den sjuke skulle drabbas av 

hypoglykemi under sömnen. Rädslan att hitta den sjuke i koma på morgonen var stor. Detta 

skapade ett behov att kontrollera den sjuke med jämna mellanrum under natten (Lawton et al., 

2014; Smith, 2009; Ersig et al., 2015; Castensøe-Seidenfaden et al., 2017) vilket beskrevs 

som påfrestande. Återkommande vakna nätter bidrog till en känsla av utbrändhet (Lawton et 

al., 2014).   

  

Att vara maktlös och sakna stöd från omgivningen  

Anhöriga uttryckte en frustration och en besvikelse över bristande stöd och förståelse från 

omgivningen (Lawton et. al., 2014). Detta var en bidragande faktor till att anhöriga ofta kände 

sig ensamma. Anhöriga upplevde en saknad av stöd från andra i samma situation, någon att 



15  

  
diskutera tankar och känslor kring den sjuke och sjukdomen med (Stödberg, Sunvisson & 

Ahlström, 2007). De saknade stödgrupper där de kunde dela erfarenheter med andra och lära 

sig av varandra (Lawton et al., 2014).  

  

“most family members highlighted a need for a support group, they also suggested that they 

could learn about others’ experiences through “some kind of website where partners, you 

know, post their experiences” (Lawton et al., 2014)  

  

Anhöriga upplevde maktlöshet på grund av bristfällig information från hälso- och sjukvård. 

Detta skapade oro för om personen var följsam till ordinerad behandling då de anhöriga bara 

fick andrahandsinformation från den sjuke (Almino, Queiroz & Jorge 2009; Castensøe - 

Seidenfaden et al., 2017; Dashiff et al., 2011; Ersig et al., 2015; Morris et al., 2006; Lawton et 

al., 2014; Stödberg, Sunvisson & Ahlström, 2007; Smith, 2009; Trief et al., 2013). De 

upplevde att de inte fått tillräckligt med information från sjukvården om sjukdomen, dess 

påverkan på personen, behandling och instruktioner om hur behandlingen skulle ges. Trots att 

de många gånger var de anhöriga som fick hjälpa till med behandlingen, bland annat genom 

att ge den sjuke injektioner. De anhöriga menade på att med bättre information hade de 

kunnat stötta den sjuke bättre (Lawton et al., 2014; Stödberg, Sunvisson & Ahlström, 2007; 

Morris et al., 2006). På grund av det bristande intresset hos sjukvården att utbilda de anhöriga 

kände de sig uteslutna (Stödberg, Sunvisson & Ahlström, 2007) och dåligt förberedda inför de 

förändringar sjukdomen medförde samt vad diabetes kunde medföra för personen både fysiskt 

och psykiskt (Lawton et al., 2014).  

  

“I must say there was no involvement of myself at all in the hospital [...] I wasn’t told 

anything [...] He was given a diet sheet; he was given instructions in how to inject. They never 

involved me in one thing at all and they didn’t warn me of anything.” (Morris et al., 2006)   

  

Anhöriga beskrev en känsla av maktlöshet då de inte visste hur personen som drabbats av 

diabetes mådde och kände sig. Den sjuke ville inte prata om sin sjukdom vilket gjorde att de 

anhöriga kände sig utestängda från personens vård (Stödberg, Sunvisson & Ahlström, 2007). 

De anhöriga upplevde många gånger att de inte räckte till, att de inte kunde bidra med så 

mycket som de hade velat (Dashiff et al., 2011). Anhöriga kände sig hjälplösa när de själv 

inte klarade av att hantera svåra situationer med den sjuke utan var tvungen att ringa efter en 

ambulans (Trief et al., 2013).  
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Många kände hopplöshet över att sjukdomen kunde föras vidare genetiskt (Almino, Queiro & 

Jorge, 2009; Lawton et al., 2014; Stödberg, Sunvisson & Ahlström, 2007; Smith, 2009).  

Syskon till den sjuke kände rädsla över att deras egna barn skulle drabbas av diabetes. De 

kände sig även frustrerade och upplevde sorg och vanmakt över att personen drabbats men 

beskrev att de inte ville visa sitt missnöje framför den sjuke (Lawton et al., 2014; Stödberg, 

Sunvisson & Ahlström, 2007).  

  

“I am more or less wondering if it is going to happen to one of my children” - sibling (Smith, 

2009)   

  

Anhöriga kände skuld över situationen, att personen drabbats av diabetes och att den anhöriga 

inte kunde göra något åt det (Almino, Queiroz & Jorge, 2009). Anhöriga hade dåligt samvete 

över att kunna göra och äta saker som inte den sjuke kunde (Morris et al., 2006). De beskrev 

att de lade skulden sig själv när den sjukes värden var dåliga och granskade sig själv, om 

något speciellt gjort som kunnat påverka värdena (Stödberg, Sunvisson & Ahlström, 2007).  

  

“Sometimes he says that I don’t understand why it’s so high. Well, then I try to think: Have I 

done something that’s unhealthy for us?” (Stödberg, Sunvisson & Ahlström, 2007)  

  

Att sjukdomen är hanterbar  

En del anhöriga beskrev att sjukdomen hade fört dem närmare varandra i förhållandet och de 

arbetade som ett team mot diabetes (Smith, 2009; Trief et al., 2013). Att gå igenom 

sjukdomen tillsammans gjorde att de växt som par och blivit de två mot sjukdomen (Trief et 

al., 2013). Vissa tyckte att sjukdomen förde dem närmare varandra därför att de inte alltid 

varit eniga och behövt prata ihop sig, kompromissa och ur det vuxit i relationer till varandra 

(Smith, 2009).  

  

“I think if you get through that [the hard times] you share that history and it brings you 

closer” (40-year-old male, married .15 years) (Trief et al., 2013)  

  

Anhöriga till personer som levt med diabetes under en längre tid kände ett lugn över att 

personen var följsam till behandlingen. (Dashiff et al., 2011; Smith, 2009; Stödberg, 
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Sunvisson & Ahlström, 2007). Anhöriga kände ett lugn inför framtiden då den sjuke lärt sig 

hantera sin sjukdom. Ett lugn över att personen ville och kunde hantera sin sjukdom i olika 

situationer (Dashiff et al., 2011). Flera anhöriga beskrev det som en lättnad över att diagnosen 

just var diabetes och att det var en sjukdom som faktiskt gick att leva med och hantera. De 

kände även en trygghet i att veta hur de skulle agera om den sjuke hamnade i hypoglykemi 

och på det sättet stressade inte de anhöriga upp sig inför detta (Smith, 2009).  

  

Diskussion   

Syftet med studien var att beskriva upplevelser av att vara anhörig till en person med diabetes 

typ 1. Resultatet presenteras i fem slutkategorier; “Att sjukdomen medför begränsningar i det 

dagliga livet”; “Att relationer förändras”; “Att känna oro i det dagliga livet och inför 

framtiden”; “Att vara maktlöshet och sakna stöd från omgivningen”; “Att sjukdomen är 

hanterbar”. Kategorierna diskuteras kronologiskt, och kopplas till Cullbergs teori (2006) om 

kris och utveckling.  

  

Resultatdiskussion   

I resultatet framkom under kategorin “att sjukdomen medför begränsningar i det dagliga livet” 

att anhöriga upplevde att diabetes typ 1 medförde anpassningar och begränsningar i vardagen 

för hela familjen, de anpassade livet efter vad som skulle vara bäst för den sjuke vilket bidrog 

till att de ofta avstod från egna intressen. Årestedt, Persson och Benzein (2014) beskriver att 

som anhörig till en person med kronisk sjukdom måste livet anpassas och planeras utifrån den 

sjuke, vilket kan medföra en mer begränsad fritid.   

  

I vår studie framkom under kategorin “att relationer förändras” att de anhöriga kände att 

relationen till den sjuke förändrats på ett negativt sätt när denne drabbats av diabetes. De 

upplevde en förlust av personen som den var innan sjukdomen. Roland och Chappel (2015) 

beskriver liknande resultat, anhöriga upplevde att efter personen insjuknat i kronisk sjukdom 

förändrades personen och de hade förlorat den personen var innan sjukdomen.   

  

Vi anser att resultatet tyder på att de anhöriga till personer med diabetes typ 1 genomgår en 

krisprocess vid bearbetningen av den anhöriges diagnos. Cullberg (2006, s. 143) beskriver att 

chockfasen inträffar i början av krisprocessen och kan hålla i upp till några dagar. Personen 

har då svårt att ta in vad som har skett känner förlust och förtvivlan. Man kan anta att 
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chockfasen skulle kunna inträffa vid diagnostillfället och att de anhöriga då har svårt att ta in 

vad som skett. I denna studie har vi dock valt att inte vända oss till studier med föräldrar till 

barn under 18 år vilket är då de flesta får sin diabetes typ 1 debut, därför finns inte några 

upplevelser från denna fas i studien.   

  

I litteraturstudiens resultat under kategorin “att känna oro i det dagliga livet och inför 

framtiden” framkom det att en vissa anhöriga trängde undan tankar om framtiden för att 

slippa oroa sig för den sjuke. Flera anhöriga beskrev att de kände en sorg över att personen 

drabbats av sjukdomen och en sorg över att personen och inte längre var densamma. Det 

framkom även att föräldrar till ungdomar upplevde en oro över hur framtiden skulle se ut. En 

oro över om personen tog hand om sin diabetes och vilka komplikationer denne kunde få i 

framtiden. Öhman och Söderberg (2004) beskriver att när en person drabbas av en kronisk 

sjukdom uppkommer en livslång rädsla för hur sjukdomen skall arta sig, komplikationer, nya 

symtom och vad det skulle kunna betyda för den sjuke. I Cheung och Hockings (2004) studie 

framkom det att anhöriga till personer med den kroniska sjukdomen multipel skleros ofta 

kände en ständig oro över att inte veta vad som kunde hända och hur sjukdomen skulle arta 

sig. Enligt Cullberg (2006, s. 144–145) startar reaktionsfasen när personen blivit mottaglig för 

vad som inträffat. Personen trycker då antingen undan sina känslor och förnekar vad som hänt 

eller exploderar av dem till följd av kroppens försvarsmekanismer, vilket skulle kunna 

förklara varför de anhöriga i vår studie känner som de gör. När den akuta krisen når sitt slut 

hamnar de flesta sedan i en sorgeprocess som innebär en känsla av sorg (Cullberg, 2006, s.  

145).  

  

Under kategorin “att vara maktlös och sakna stöd från omgivningen” framkom att många 

anhöriga efterlyser stöd och hjälp från både omgivning och sjukvården. Någon att samtala 

med som förstår och är insatt i hur det är att vara vid sidan om den sjuke personen, då 

anhöriga ofta känner sig ensamma. Theed, Eccles och Simpson (2017) skriver i sin studie att 

anhöriga som lever med en person som lider av kronisk sjukdom ofta isoleras på grund av att 

de vårdar den sjuke. Enligt Öhman och Söderberg (2004) såg anhöriga till personer med 

kronisk sjukdom det som något positivt att ha en stödgrupp att dela erfarenheter med, detta 

gjorde att de fick mer kunskap om den kroniska sjukdomen och en förståelse för vilka 

förändringar sjukdomen kunde medföra. Thompson et al. (2000) beskriver att stödgrupper är 

en bra metod för att hjälpa och stötta anhöriga. Där kan personer i samma situation träffas, 

lösa problem samt dela information och erfarenheter med varandra. Strizich et al. (2016) har i 
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sin studie om diabetes typ 2 kommit fram till att om anhöriga utesluts och inte görs delaktiga i 

vården kan det bidra till en sämre följsamhet till behandling för den sjuke. Flera anhöriga i vår 

studie kände sig uteslutna då de inte fick någon direkt information från sjukvården utan i 

bästa fall av den sjuke. De upplevde att om de blivit mer involverade av sjukvården hade de 

kunnat agera bättre stöd och lättare kunna anpassa sig till det nya livet och skapa goda 

förutsättningar för den sjuke. Eftersom att de anhöriga ville anpassa sig och söka vägar för att 

lyckas med det, kan det antas att de befinner sig i bearbetningsfasen då de söker lösningar för 

att kunna hantera livet. Under Cullbergs (2006, s. 152–154) tredje fas, bearbetningsfasen, 

börjar personen kunna släppa fokus på det som inträffat och istället fokusera på framtiden. I 

vår studie börjar förnekelsen avta under denna fas och personen ser över möjligheter att 

anpassa sig till sitt nya liv.   

  

Vårt resultat indikerar på att vissa anhöriga under kategorin “Att sjukdomen är hanterbar” hade 

bra stöd från omgivningen och hade en god kommunikation med den sjuke. Detta bidrog till 

att de kunde arbeta i team med att hantera sjukdomen, växa i relationer istället för att kämpa 

på var sitt håll. En studie av Boeije, Duijnestee och Grypdonck (2003) som handlar om 

anhöriga till personer med multipel skleros är inne på samma linje, de beskriver att de 

anhöriga går igenom en liknande process som de sjuka och att sjukdomen alltid kommer att 

vara en del av dem. Därför är det viktigt att försonas med sjukdomen och acceptera denna för 

att så småningom kunna känna sig nöjd med livet. Nyorienteringsfasen är den sista fasen i 

Cullbergs (2006, s.154) teori. Personen har då accepterat det som inträffat och lärt sig att leva 

på ett nytt sätt, utifrån de nya förutsättningarna. I vår studie beskrev vissa anhöriga ett lugn 

över att sjukdomen var just diabetes. De kände att den sjuke klarade av att hantera sjukdomen 

och även att de själva visste vad som skulle göras om något oväntat skulle inträffa. Dessa var 

anhöriga till personer som levt med diabetes under en lång tid. Därför kan det antas att dessa 

anhöriga försonats med diagnosen och funnit sin roll i den nya situationen. Som Cullberg 

(2016, s. 155) beskriver finns ärret över vad som hänt alltid kvar, de anhöriga i vår studie 

kommer alltså alltid ha sjukdomen med sig, men de har lärt sig hantera den och de känner sig 

tillfredsställda med sin tillvaro.   

  

Intervention  

I vår studies resultat framkom det att anhöriga känner sig ensamma och saknar någon att prata 

med som förstår vad denne går igenom. Vi anser därför att det vore en god idé att sjukvården 
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arrangerar sjuksköterskeledda stödgrupper. Genom att erbjuda de anhöriga deltagande i 

stödgrupper får dessa chans att ventilera tankar och funderingar med andra i samma situation 

och kan finna stöd både från varandra och från sjukvården. Ett alternativ till stödgrupper 

skulle även kunna vara att vården utser kontaktsjuksköterskor som går att nå på telefon för de 

anhöriga som inte vill samtala i grupp eller kanske inte har tid att ha inbokade besök utan 

hellre ringer någon när frågor och funderingar uppstår. Blomqvist och Petersson (2014, s. 

175) betonar vikten av att fånga upp de anhöriga genom att stötta dem och att det är viktigt att 

det finns en kontinuitet i detta. Ett av de exempel de lyfter för att stötta anhöriga är just att ge 

dem möjlighet att möta andra personer med liknande erfarenheter och dra lärdom av varandra.  

  

Metoddiskussion   

Vi har valt att diskutera metoden genom att använda begreppen pålitlighet, trovärdighet, 

begriplighet och överförbarhet då dessa är indikatorer på om studien är av god vetenskaplig 

kvalitet (Bengtsson, 2016; Wallengren & Henricson, 2015, s. 487). Enligt Wallengren och 

Henricson (2015, s. 487–488) innebär trovärdighet bland annat att författaren lyckas övertyga 

läsaren om att den nya kunskapen är rimlig, analysen bygger på data och att författarna 

försökt se datan från flera synvinklar. Litteraturstudiens syfte var att beskriva upplevelser av 

att vara anhörig till en person med diabetes typ 1. Eftersom upplevelser skulle studeras 

inkluderades bara kvalitativa studier. Om de inkluderade studierna är av samma design ökar 

trovärdigheten i en litteraturstudie (Henricson, 2015, s. 473). Under analysen bearbetades 

datan av båda författarna, vi båda granskade de inkluderade studierna var för sig sedan 

jämfördes dessa och skiljaktigheter diskuterades, detta styrker litteraturstudiens trovärdighet 

(Henricson, 2015, s.473–474).   

  

Vi bearbetade artiklarna och extraherade meningsenheter var för sig för att minimera riskerna 

att någon relevant data skulle gå till spillo samt för att minimera riskerna för att tolka 

enheterna, sedan jämfördes och diskuterades sådant vi var oense om (Bengtsson, 2016). Vi 

har genomfört en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats genom att arbeta textnära och 

försöka undvika tolkning av materialet, dock bör vår bristande erfarenhet beaktas. Vi anser att 

resultatet kan ha påverkats på grund av att vi inte utfört någon avancerad analys tidigare och 

viss tolkning kan då ändå ha förekommit. Enligt Wallengren och Henricson (2015, s. 488) 

styrker det studiens pålitlighet om författarna diskuterar sina erfarenheter som skulle kunnat 

påverka insamling av data samt analysen. Dock beskriver Bengtsson (2016) att detta kan vara 

en fördel. Forskare som inte har förutfattade meningar och känner till sammanhanget sedan 
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tidigare kan få ett mer pålitligt resultat då dessa inte kan agera partiskt vid tolkning. Vi har 

under analysen beskrivit analysprocessen på ett sådant sätt att det är möjligt för läsaren att 

följa de olika stegen och återskapande av studien vore möjligt. Pålitlighet skall enligt 

Bengtsson (2016) styrkas genom analysprocessens alla steg. Dokumentationen av 

tillvägagångssättet skall vara så pass bra att det skall vara möjligt att gå tillbaka och 

kontrollera om önskan finns och även återskapa studien under liknande förhållanden.   

Materialet har lästs av både handledare och sex stycken kritiska opponenter. Dessa kritiska 

granskare har även via seminarier bedömt om syftet svarat mot metod och resultat och om 

metoden/proceduren är väl beskriven, så att återskapande av denna studie vore möjlig. För att 

styrka bekräftelsebarhet bör materialet granskas av kritiska utomstående. Det skall finnas en 

tydlig beskrivning av datainsamlingen och analysprocessen och det skall vara möjligt för 

läsaren att gå tillbaka till originalkällor. Det är också viktigt att resultatet svarar på syftet 

(Wallengren & Henricson, 2015, s. 488)   

  

Vi valde att inkludera artiklar som publicerats efter 2006. Att använda sig av aktuell forskning 

gör resultatet mera pålitligt (Polit & Beck, 2008). Helst hade det fått vara ännu nyare 

forskning med det finns inte så mycket forskning gjord på anhörigas upplevelser av diabetes 

typ 1 vilket då inte gjorde det möjligt. I studien finns ett stort antal deltagare i olika åldrar, 

från olika länder och med olika erfarenheter. Detta är väl beskrivet i vår studie och medför att 

resultatet speglar en bred population och ökar chanserna till överförbarhet (Bengtsson, 2016). 

Överförbarhet handlar om det är möjligt att överföra studiens resultat till andra kontexter och 

för att detta ska vara möjligt kräver studien pålitlighet, bekräftelsebarhet och trovärdighet 

(Wallengren & Henricson, 2015, s. 488).   

  

Slutsats   

I resultatet i denna litteraturstudie beskrivs anhörigas upplevelser av att leva med en person 

med diabetes typ 1. Framträdande i studien var att de anhöriga ofta kände sig ensamma, detta 

på grund av att de anpassat sitt liv efter den sjuke och inte haft något stöd från sjukvården 

eller personer i sin omgivning. De upplevde oro för vad framtiden skulle kunna medföra, detta 

gällde i högre grad föräldrar till ungdomar som drabbats av diabetes. Det är viktigt att vården 

fångar upp anhöriga till personer som drabbats av diabetes typ 1, då de ofta har en stor roll i 

den sjukes liv. Eftersom att en diabetessjuk kan leva ett normalt liv om de lär sig hantera sin 

sjukdom i vardagen är det förståeligt att de anhöriga vill vara delaktiga och ett stöd i detta. 
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Sjukvården idag är personcentrerad, vilket är bra men det leder till att all fokus hamnar på den 

sjuke och de anhöriga kommer i skymundan. Genom att bemöta de anhöriga på ett bra sätt 

och framförallt uppmuntra den sjuke att låta den anhöriga vara delaktiga i vården, då det är 

den sjuke som måste tillåta detta på grund av sekretess, kan både den sjukes och den 

anhöriges oro minska. Den sjuke får stöd i att hantera sin sjukdom och den anhörige får större 

inblick i sjukdomen vilket kan lindra oron. Det är viktigt att sjukvården uppmärksammar 

anhöriges mående och behov då det påverkar den sjuke. Stöd till anhöriga skulle kunna ges i 

form av sjuksköterskeledda stödgrupper eller att en kontaktsjuksköterska utses till även de 

anhöriga. Anhörigas upplevelser av att leva med en person med diabetes typ 1 är ett 

outforskat område och vi anser att mer forskning krävs för att vi skall kunna tillgodose deras 

behov.   
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