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ABSTRAKT 

Bakgrund: i Sverige har ungefär fyra procent av befolkningen diabetes. Vid behandling av 
diabetes (typ-2) är målet att minska risken för komplikationer. Detta kan göras med hjälp av 
livsstilsförändringar (kost, motion) eller/och farmakologisk behandling. Riskfaktorer för 
komplikationer är högt blodtryck och höga blodfetter. Komplikationer kan ge mikro- och 
makrovaskulära förändringar i till exempel ögon, njurar respektive hjärta och blodkärl. 
Patientutbildning är en central del i behandlingen av typ 2 diabetes. 

Syfte: vårt syfte med denna studie var att belysa deltagarnas uppfattning av att delta i en 
grupputbildning om deras diabetessjukdom.  

Metod: I studien intervjuades sex kvinnor och fyra män (i åldern 65-78 år) som alla deltagit i 
grupputbildning om diabetes. Intervjuerna analyserades med hjälp av analysmetoden 
fenomenografi.  

Resultat: utifrån deltagarnas uppfattningar bildades tre beskrivningskategorier: att lära sig 
mer, att kommunicera på rätt nivå och livsstilsförändringar. 

Konklusion: Vi anser att grupputbildning kan vara både tidsbesparande och kostnadseffektivt. 
Det kan vara betydelsefullt att informanterna använder ett språk som även icke 
sjukvårdsutbildade förstår. Vi anser att det vore värdefullt med någon slags uppföljning, vilket 
skulle kunna ha en motivationshöjande effekt för deltagarna.  För vidare forskning och 
utveckling i ämnet skulle det vara av intresse att göra intervjuer med ett större urval. 

 

NYCKELORD: Diabetes, fenomenografi, grupputbildning, livsstilsförändringar 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                 

                       

 

ABSTRACT  

Background: in Sweden about four percent of the population has diabetes disease. The goal of 
treatment is to minimize the risk of complications. It can be done with the help of lifestyle 
changes (diet, exercises) or/and pharmacological treatment. The risk factors for complications 
are high blood pressures and high blood lipids. The complications can lead to micro- and 
macro vascular changes, for example in eyes, kidneys, heart and vascular. Patient education 
plays a central role in type 2 diabetes treatment.  

Aim: our aim with this study was to elucidate how persons with diabetes considered of 
attending a group education about their disease. 

Method: In the study interviewed six women and four men (in the age 65-78 years) that 
everyone participated in group education about diabetes. The interviews were analyzed with 
the aid of analysis method phenomenography.  

Results: on the basis of the participants’ views refined three description categories: to learn 
more, to communicate on correct level and lifestyle changes. 

Conclusion: We consider that group education can to be both time-saving and cost-effectively. 
It can be important to use a language that also non healthcare trained understands. We consider 
it would be important with some kinds of follow-up, it would to have a motivation increasing 
effect. For further research and development in the matter would the last of interests to do 
interviews with a broader selection.  

 

KEYWORDS: Diabetes, group education, lifestyle changes, phenomenography 
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INLEDNING 

Många har gått grupputbildning om diabetes. Däremot framkommer i vår kontakt med 

diabetessköterskorna på respektive hälsocentral att ingen utvärdering gjorts om hur deltagarna 

uppfattat utbildningen. Med anledning av detta har vi gjort en uppföljning av några deltagares 

syn/ uppfattning på vad utbildningen inneburit för dem och deras syn på sin sjukdom och sin 

livsstil. Med detta önskade vi göra ett försök att bära fram deltagarnas uppfattningar. 

 

BAKGRUND 

I Sverige är ungefär fyra procent av befolkningen drabbad av diabetes, av dessa är det cirka 85-

90% som har diabetes typ 2 (Gudbjörnsdottir, Miftaraj, Svensson & Cederholm, 2009; 

Socialstyrelsen, 2009a). Diabetes, som är en kronisk sjukdom, gör att sockerhalten i blodet är 

för hög vilket beror på att insulinproduktion minskat eller helt upphört. Speciellt för äldre 

människor med invanda rutiner och mattraditioner, annan sjukdom eller funktionshinder kan 

diabetesdebutens krav på livsstilsförändringar vara svåra att fullfölja (Socialstyrelsen, 1999). 

Diabetes (typ-2) är ett folkhälsoproblem, där sena komplikationer av sjukdomen kan leda till 

stort lidande för personen. Sjukdomen kan också skapa stora samhällskostnader och det beror 

framförallt på sjukdomens komplikationer som förutom individens lidande leder till behov av 

mer sjukvård. Tidiga åtgärder där samhället investerar i människan kan på kort sikt leda till 

ökade kostnader för vården, men dessa insatser kan innebära en vinst för individen på samma 

gång som det på lång sikt är samhällsekonomiskt (Socialstyrelsen, 2009b).  

Ford et al. (2008) har analyserat data från olika studier om cancer och näringslära, vid analysen 

använde de sig av en grupp som innefattade 697 deltagare med typ-2 diabetes och en grupp 

med 2099 deltagare som inte hade diabetes. Deltagarna i gruppen som utvecklat diabetes var 

signifikant överrepresenterade i att vara äldre, ha större midjeomfång, högre systoliskt 

blodtryck, högre koncentration av totalkolestrol, -triglycerider, -glukos och C-reaktivt protein 

än deltagarna som inte utvecklat diabetes. 
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Riskfaktorer för komplikationer vid diabetes  

Att diabeteskomplikationer kan fördröjas eller förhindras finns ett starkt vetenskapligt stöd för. 

Bäst gör man det genom att angripa de riskfaktorer som visat sig ha starkast samband med 

uppkomsten av förändringar i de små och stora blodkärlen (Socialstyrelsen, 2009b).    

Högt blodtryck 

Högt blodtryck är betydligt vanligare hos personer med diabetes typ 2. Det är också vanligare 

att personer som lider av högt blodtryck även rent generellt har högre BMI (Body Mass Index) 

och högre fasteblodsockervärde än personer med normalt blodtryck (Tan, Brietzke, Gardner & 

Sowers, 2006, s.169-171). 

Höga blodfetter 

Det är framförallt typ 2-diabetes som förknippas med blodfettsrubbningar. En av de klassiska 

riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom är de förhöjda nivåerna av LDL-kolestrol. Den ökade 

sjukligheten och dödligheten vid typ 2-diabetes innebär sänkt livskvalitet och stort lidande för 

patienterna, samt en stor kostnad för sjukvården och samhället i stort då många patienter i dag 

lider av blodfettsrubbningar (Socialstyrelsen, 2009b).  

Rökning  

Rökare är i högre grad insulinresistenta än ickerökare. Olika studier har visat på att rökning 

har negativa effekter på lipid- och glukosmetabolismen hos friska individer. Hos personer som 

redan har diabetes gör rökningen att risken ökar för mikro- och makrovaskulära 

komplikationer. Följaktligen påverkar rökning och annan nikotinkonsumtion metabolismen 

ogynnsamt (Eliasson, 2008, s.81-82). 
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Senkomplikationer vid diabetes  

Det finns två huvudtyper av senkomplikationer vid diabetes, mikrovaskulära förändringar som 

ger sjukdom i ögon, njurar och nerver och makrovaskulära förändringar som ger sjukdom i 

hjärta och kärl (Vaaler, 2002). 

Mikrovaskulära förändringar 

Högt blodsocker över lång tid ger sjukdom i de små kärlen runt om i kroppen. Denna typ av 

sjukdom kan inte ses hos personer utan diabetes. Olika organ i kroppen drabbas i olika grad. 

Ögon, njurar och perifera nerver är de som vanligtvis blir drabbat (Vaaler, 2002)1.   

Makrovaskulära förändringar 

Typ 2 diabetes ses ofta som ett led i det metaboliska syndromet2 med stor risk för hjärt-

kärlsjukdom (Vaaler, 2002).  

                                                 

1 Mikrovaskulära förändringar  

Retinopati = diabetesögonsjukdom: efter många års sjukdom går det att se små förändringar på näthinnan hos de flesta med 

diabetes. Detta är en mild form av retinopati som inte har någon betydelse för synen och kan tillbakabildas vid normalisering 

av blodsockret. En mindre del av patienterna får en mer aggressiv form av retinopati som kan leda till nedsatt syn eller 

blindhet, kan behandlas med kirurgi eller laser.  Nefropati = diabetesnjursjukdom: i njuren ger den mikrovaskulära sjukdomen 

förändringar på nefronet och filtrationsbarriären. Ett tidigt tecken på skada är läckage av albumin ut i urinen. Därför är 

regelbunden kontroll av mikroalbuminuri av stor betydelse för att ställa diagnosen. Neuropati = diabetes-nervsjukdom: detta 

förorsakas av både en mikrovaskulär skada och vissa metaboliska förändringar. Sjukdom i perifera nerver kan ses hos många 

olika kliniska tillstånd, kan därför vara svårt att diagnosticera. Det vanligaste är att fötterna drabbas med nedsatt känsel samt 

smärta (Vaaler, 2002 s. 38-41).  

2 Det metabola syndromet anses föreligga om diabetes eller nedsatt glukostolerans och/eller insulinresistens förekommer 

tillsammans med ytterligare två eller flera av följande komponenter: blodtryck högre eller lika med 140/90 mm Hg, S-

triglycerider högre eller lika med 1,7 mmol/l och/eller HDL-kolesterol <0,9mmol/l hos män eller <1,0 mmol/l hos kvinnor, 

midja/stuss kvot >0,90 hos män eller >0,85 hos kvinnor och/eller BMI > 30 kg/m2 och urinalbumin högre eller lika med 20 

mg/minut (Zethelius, 2008). 
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Icke-farmakologisk behandling genom kost och motion  

När glukostoleransen minskar och insulinfrisättningen försämras försvåras omhändertagandet 

av bland annat glukos i kroppens vävnader. En fördelaktig kost med långsamma kolhydrater 

skapar goda förutsättningar för långsam blodglukosstegring. Kostens energiinnehåll bör även 

reduceras och portionsstorleken minskas, eventuellt mindre och tätare måltider. Motion och 

träning är en viktig del av behandlingen vid diabetes och har en positiv inverkan på olika plan. 

Det leder till en viktreduktion och har en fördelaktig effekt på blodfetterna. Blodcirkulationen 

och glukosupptag i muskulaturen ökar vid regelbunden träning. Konsekvensen av detta är att 

insulinkänsligheten ökar och därmed minskar behovet av insulin. Den metabola kontrollen 

förbättras med regelbunden motion och till följd av detta minskar risken för komplikationer 

(Mulder, 2008, s.131-141). 

Feldstein et al. (2008) menar att de som tidigt gick ner i vikt efter sin diabetesdiagnos hade 

efter fyra år bättre blodsocker och blodtryck jämfört med dem som efter diagnosen bibehöll sin 

vikt eller dem som gick upp i vikt. Dessa fynd antyder att viktminskning kan ha långvarig 

effekt vid typ-2 diabetes. Dock var det så att många i denna grupp efter ca 18 månader åter 

hade ökat i vikt, det är viktigt att aktivt motivera dessa patienter att bibehålla sin 

viktreducering.  

 

Behandling  

Diabetes utgör en risk för höga blodfetter framförallt i kombination av högt blodtryck och 

rökning. Vid behandling av typ 2-diabetes är målet att minska risken för komplikationer, vilket 

kan uppnås genom att hålla blodsockret på en bra nivå. En bra blodsockernivå är ett fastevärde 

på som mest 6,0 millimol/liter (mmol/l) och ett värde på högst 8,0 mmol/l under dagen (icke-

fastande) (Jämtlands Läns Landsting, 2009). 
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 Behandlingen omfattar i första hand icke-farmakologiska åtgärder (livsstilsförändringar) som 

kostförändring, viktnedgång och ökad fysisk aktivitet. Dessa livsstilsförändringar kan sedan 

kombineras med tablett- eller insulinbehandling för att hålla sjukdomen i schack och minska 

risken för sena komplikationer (Socialstyrelsen, 2009a, s.227). 

Vi har enbart fokuserat på icke-farmakologisk behandling, om man vill ha ytterligare 

information om tablett- eller insulinbehandling finns mycket att läsa på bland annat internet. 

 

Utbildning  

Ett sätt att öka personens möjligheter att påverka sin egen vård och behandling är att få 

utbildning, antingen i grupp eller individuellt (Statens beredning för medicins utvärdering 

[SBU], 2009). 

Patientutbildning i egenvård är en central del i diabetesvården och en förutsättning för att 

uppfylla målen. Patienten ska ges så god kunskap om behandlingen, dess fördelar och risker att 

han eller hon, i samråd med diabetesteamet, ska kunna fatta förnuftiga beslut om sin fortsatta 

behandling. Det gör man genom att förse patienten med kunskap och trygghet i en många 

gånger komplicerad behandlingssituation (Socialstyrelsen, 2009b, s.25).  

Enligt Jämtlands läns landstings vårdprogram gällande diabetes typ-2 ska grupputbildning eller 

diabetesskola erbjudas inom sex till arton månader från diabetesdiagnos (Jämtlands Läns 

Landsting, 2009).  I en studie utförd av Thors Adolfsson, Starrin, Smide och Wikblad (2008) 

gjordes en jämförelse mellan två utbildningsgrupper vid typ-2 diabetes, i den ena fick 

patienterna enskild undervisning och den andra bestod av gruppundervisning. De som fått 

individuell undervisning ansåg att de fått informationen genom en envägskommunikation där 

vårdgivaren agerat som experten och patienten som underordnad genom att lära genom 

följsamhet. De förväntades följa de råd och rekommendationer som getts till dem. De fick råd 

om bra matvanor, regelbunden fysisk aktivitet och att de skulle gå ner i vikt. Trots 

undervisning kände patienterna att deras kunskaper om diabetes var begränsade. Detta gjorde 
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att de tog mindre ansvar och hade mindre kontroll över sin sjukdom. Det var också vanligt att 

de gick hem med obesvarade frågor som de inte vågat ställa. I grupputbildningen däremot 

pratade man om delaktighet i sitt lärande där resurspersonerna (vårdgivaren) och patienterna 

delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Här byggde relationen på ömsesidigt 

förtroende mellan gruppen och resurspersonerna. Vilket öppnade för en förtroendefull 

kommunikation där patienterna kände sig fria att ställa frågor utan att känna sig blyg, generad 

eller obekväm. Atmosfären i gruppen gjorde att patienterna kände support och engagemang 

från de andra patienterna och resurspersonerna när det gällde att förmå sig att ändra 

livsstilsvanor. I motsats till den individuella gruppen ansåg man att grupputbildningen gav dem 

insikt om att diabetes är en allvarlig sjukdom som de själva kan påverka genom erfarenhet och 

självkontroll (Thors Adolfsson et al., 2008). 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa deltagarnas uppfattning av att delta i en grupputbildning om deras 

diabetessjukdom.  

 

Frågeställningar 

Vad var bra? 

Vad var mindre bra? 

Har grupputbildningen inneburit någon livsstilsförändring? 
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METOD 

Analysmetoden fenomenografi valdes utifrån att vi ville få fram deltagarnas uppfattning av 

grupputbildningen. För att finna relevant litteratur till bakgrund och diskussion har sökning 

gjorts via databaserna PubMed, Cinahl (via EBSCO) och PsycInfo (via CSA). Manuell sökning 

gjordes via bibliotekskatalogen MIMA samt att vi funnit relevanta artiklar i andra befintliga 

referenslistor.  

 

Urval och procedur 

I studien deltog sex kvinnor respektive fyra män i åldern 65–78 år. Tiden för insjuknandet i 

diabetes varierade mellan 1 och 15 år. De som intervjuats genomgick grupputbildning mellan 

åren 2006-2009. 

Vi valde att inrikta oss på diabetiker som gått grupputbildning om sin sjukdom. De skulle tala 

och förstå svenska. Informationsbrev (bilaga1) skickades ut via diabetessköterskor vid två 

hälsocentraler (HC) i Jämtlands län, en i tätort respektive en i landsbygd. Därefter fick 

intresserade ta kontakt med oss för intervju. Från den ena HC skickades 41 brev varav åtta 

anmälde sitt intresse om att delta. Från den andra HC skickades först ut 20 brev med noll i 

svarsfrekvens. Därefter har ytterligare sex brev skickats ut till deltagare i den nu nyligen 

avslutade grupputbildningen, där två anmälde intresse att delta. Intervjuerna utfördes och 

utformades utifrån frågeområden med frågor som kunde te sig olika utifrån vad som framkom. 

I åtta fall utfördes intervjuerna i hemmet hos intervjupersonen och i två fall på 

Mittuniversitetet. Samtliga intervjuer spelades in på Mp3-spelare för att inte gå miste om 

värdefull information, dessa pågick i ca 15-30 minuter. Intervjuerna skrevs ner ordagrant, 

därefter lästes intervjuerna i genom flera gånger för att vi skulle bekanta oss med innehållet 

och få ett helhetsintryck. Texten analyserades sedan enligt fenomenografisk metod.  
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Analysmetod 

”Den fenomenografiska undersökningen handlar om att identifiera 
uppfattningar och att beskriva variationer av uppfattningar.” 
(Alexandersson, 1994, s.122).  

 

För att samla in data är intervjuer det vanligaste sättet inom den fenomenografiska ansatsen. 

Intervjuerna kan variera från att vara öppna och semistrukturerade (vilket är vanligast) till att 

vara förhållandevis välstrukturerade. Oavsett struktur så innehåller inte intervjuerna några fasta 

svarsalternativ. Det är centralt inom fenomenografin att det inte finns något rätt eller lämpligt 

svar. Vid en öppen intervju får deltagaren utifrån hans/hennes erfarenhet möjlighet att själv 

avgränsa, behandla och definiera innehållet. En gemensam nämnare för fenomenografiska 

undersökningar är att samtliga intervjuer bandas och sedan skrivs ut ordagrant (Alexandersson, 

1994, s.123-124; Paulsson, 2008, s.73). 

Analys och tolkning av datamaterialet sker i fyra faser. I den första fasen sker en något 

ostrukturerad och upprepad genomläsning av de utskrivna intervjuerna. Denna första analys 

görs för att kunna urskilja kvalitativa skillnader mellan deltagarnas sätt att behandla innehållet i 

den företeelse som varit i fokus. I den andra fasen sker ett mer konkret och systematiskt 

analysarbete där skillnader och likheter uppmärksammas, främst genom att intervjuutskrifterna 

jämförs med varandra. I fas tre kommer beskrivningarna att kategoriseras i beskrivnings-

kategorier. Dessa beskrivningskategorier ska vara intressanta i förhållande till den företeelse 

som diskuteras, dessutom ska beskrivningskategorierna på ett tydligt och kvalitativt sätt skilja 

sig från varandra. I redovisningen av beskrivningskategorierna ska även en kort 

sammanfattning finnas där karaktären hos de olika uppfattningarna framgår. Fas fyra innebär 

att studera det underliggande mönstret i kategorisystemet.  
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Sammanställningen av beskrivningskategorierna bildar en helhet vilket uttrycker det totala sk 

utfallsrummet. Detta utfallsrum bildar grunden för en mer systematisk analys av hur 

uppfattningarna förhåller sig till varandra. I fenomenografiska studier utgör utfallsrummet 

huvudresultatet, det vill säga beskrivningskategorierna. 

 

”Detta innebär att den innebörd en undersökningsperson gett en 
företeelse (uppfattningen) nu återges i en abstrakt form 
(beskrivningskategori), vilket sedan samordnas i en gemensam struktur 
(utfallsrum).” (Alexandersson, 1994, s127). 

 

Etiska överväganden 

Då utskicket av informationsbreven gjordes via distriktssköterskorna på respektive hälsocentral 

och vi saknade vetskap om vilka breven skickats till samt att deltagarna själva tog kontakt med 

oss om de var intresserade av att delta, gjorde att ingen etisk prövning behövdes. Vem som 

intervjuats går inte att utläsa i resultatet. Intervjuerna har sedan sparats på DVD för arkivering i 

låst utrymme. 

 

 

 



 

 

RESULTAT 

Studien resulterade i att uppfattningarna som var relaterade till varandra sammanställdes i olika 

beskrivningskategorier (figur 1). Dessa skapade tillsammans ett så kallat utfallsrum. 

Beskrivningskategorierna beskrivs i löpande text med citat från intervjuerna.

 

Figur 1: utfallsrummet: uppfattningar sammanställda i beskrivningskatergorier.

 

Att lära sig mer 

Deltagarna som tidigare gått grupputbildning ansåg att den var bra och att den gav mycket 

information. Uppfattningen var den att de blev mer insatta i sin sjukdom, då de fick kunskap 

om vad blodvärden och liknande står för. Deras kunskap och förståelse

grupputbildningen.  
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Deltagarna som tidigare gått grupputbildning ansåg att den var bra och att den gav mycket 

information. Uppfattningen var den att de blev mer insatta i sin sjukdom, då de fick kunskap 

ökade i och med 



 

 

 

11 

                                                                                                                

                                                                                      

 

”Jag tog åt mig allt ja kunde för ja tänkte jag vill! Jag vill, å vill 
[skratt] bli frisk!” 

 

Att träffa andra i samma situation 

Den sociala delen av gruppträffarna uppfattades som viktigt och givande. Det var intressant att 

få höra de andra deltagarna berätta om sina upplevelser och erfarenheter. En annan uppfattning 

var att detta med grupputbildning är ett bra forum där den enskilde kan få framföra sina åsikter 

och erfarenheter. Det ansågs positivt att var och en av deltagarna fick berätta om sina 

upplevelser. För vissa deltagare kunde det också uppfattas som motivationshöjande att höra hur 

andra gjort för att hantera sin diabetes. Även om gruppdeltagarna inte alltid höll med varandra i 

det som uttrycktes uppfattades det som givande. I gruppen kunde deltagaren också få tips på 

till exempel maträtter av de andra deltagarna. Annat som framkom var att det inte enbart är 

positivt med träffar i grupp, att det då är vissa som alltid pratar medan andra sitter tysta. De 

som inte säger någonting kanske också har något viktigt att tillföra som de inte får tillfälle eller 

törs framföra i gruppen.  

”Det bästa var att få träffa andra som hade diabetes”  

”Å´ sen prata väl alla om sina upplevelser då det blev ju så då, det blir 
ju alltid vissa som pratar o andra som sitter tysta”  

”Vi hade en ja en farbror ja jag vet inte vad han var å då sa han ja jag 
har min diabetes under kontroll med mat och motion ja sa han, men 
tänkte jag är det så lätt!!”  

 

Deltagarna uttryckte önskan om en fortsättningskurs för att hålla sig uppdaterade med det nya 

som kommit inom diabetesvården. Det framkom också att det önskades någon form av 

uppföljning av kursen Det gavs förslag att detta kunde ske en gång per år där deltagarna 

återigen fick träffa varandra.  

”Det skulle vara roligt att å höra om det är fler som fått sluta med 
insulin å fått den där kicken [skrattar]”  
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Att träffa kompetent/kunnig personal 

En uppfattning var att diabetessköterskorna var mycket kompetenta och hjälpsamma, att de 

verkar ha ett enormt kunnande om det de arbetar med. När personer vet vad de pratar om är 

uppfattningen sådan att då är det intressant att lyssna. Det ansågs även som lätt att komma i 

kontakt med diabetessköterskorna då behov uppstod. De förmedlade kontakt med andra 

verksamma inom diabetesvården på ett mycket snabbt och smidigt sätt vilket var positivt. I de 

grupper där dietist medverkat var erfarenheten den att hon hade stor kunskap om sitt område 

och att hon förmedlade detta på ett lämpligt sätt. Dietisten styrkte deltagarna i det de visste om 

vad som var bra och mindre bra kost för en diabetiker. Deltagarna uttryckte att det var 

värdefullt att få bekräftat vad de i praktiken redan visste om kostens och motionens betydelse. 

”Ja jag må ju säga det att [diabetessköterskan] är väldigt bra om man 
ring dit hon hjälp ju en med saker om de ä nånting med nån medicin å 
så hon prata med läkarn hon ä ju va ja tyck väldigt hjälpsam”  

”Sen hade dom tagit dit en vad kallas det en dietist (…) personligen 
vart jag ju förvånad vad kunskaper hon satt inne med”  

”Det var kost och motion mycket av det där vet man ju men det skadar 
ju inte att få feedback på det hela”  

 

Kuratorn hade förmåga att ge deltagarna en positiv syn på en sjukdom som är kronisk och inte 

alltid så lätt att leva med. Det uppfattades som att kuratorn förstod deltagarna på ett annat sätt 

än vad till exempel diabetessköterskan gjorde. Kuratorn förmedlade ett synsätt att det ofta är 

upp till den enskilde själv att påverka hur krisartad sjukdomen kommer att upplevas. 

En uppfattning var att informationen som ges kan vara väldigt negativ och att det ofta är det 

värsta scenariot som tas upp. Deltagarna menade att det positiva bör lyftas fram mer, som till 

exempel vad den enskilde själv kan göra för att påverka sin sjukdom och dess följder.  

 

”Dom prata ju hela tiden, så prata dom lite vitt å brett om diabetes och 
dess följder, så dom kom ju med sina förklaringar och kommentarer om 
allt vad diabetes har att ge alltså”  
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”Jag tycker inte om när dom tar upp det här som är, alltså det värsta 
scenariot att amputera tårna till exempel, det tycker jag inte om måste 
jag säga, jag tycker man kan lägga det på en positiv nivå, dom behöver 
inte skrämma upp en så där”  

 

Att kommunicera på rätt nivå   

Att använda ”rätt” språk - Att ge information på ett begripligt sätt 

Deltagarna ansåg att de som informerade på kursen använde sig av medicinska termer och 

förkortningar som var svåra att förstå för den som inte är insatt. Ett tydligare språk 

efterfrågades där man inte benämner kost som ”kolhydrater och proteiner” utan nämner maten 

vid dess rätta namn, till exempel potatis, pasta, fisk och kött. Man ansåg att de som 

informerade ska använda sig av ett språk som bör vara på samma nivå som deltagarnas. 

”Man rör sig med vokabulär som dom inte förstår, man rör sig om 
uttryck, man rör sig om självklarheter. För dom här uppe är det så 
himla självklart vad saker och ting betyder vad saker och ting är. 
Medans vi som är noviser då på det här kanske inte alltid förstår vad 
dom menar”  

”Det var mycket vad ska man kalla det för, kan man säga tekniskt allt 
det där å sånt där snack då om hb och l, vad det nu hette alla 
bokstäverna”  

 

Livsstilförändringar 

Att få konkreta exempel på kost/att förändra kosten 

Deltagarna uppfattade kostinformationen som bra på utbildningen men de hade önskat mer och 

tydligare rekommendationer utav denna. I de fall där dietist saknades ansågs att en sådan borde 

varit med på utbildningen. Deltagarna ville ha konkreta exempel på vad en diabetiker helst ska 

äta och vad för slags mat som ska undvikas. De önskade också få mera kunskap om hur mycket 

man kan äta av olika livsmedel. Man menade också att det kan vara okej att äta ”farlig mat” 

men i mindre mängd än tidigare. 
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”Det här med mat det är klart man tänker på det men jag satt å lyssna 
på fråga doktorn i måndags (…) då var det ju diabetes nån som ringde 
in det var någon docent där också som sa som då att är man på ett 
kalas så behöver man ju inte nobba tårtbiten totalt men du kan ju ta lite 
mindre om det nu är en engångsföreteelse”  

”Det här med vad kan du äta och i vilka mängder kan du äta. Kan du 
äta en viss måltid och ersätta kanske socker eller vad det nu kan vara 
för sötningsmedel kan du ersätta det med något annat för att slippa äta 
socker”  

 

En annan uppfattning var att om du är insulinbehandlad diabetiker och tänker på 

vad du äter så kan det leda till att du kan sluta med insulin och klara dig med kost 

och eventuellt tabletter. Ytterligare en anledning till att ändra kosthållning var att 

det för somliga gav en viktminskning. 

”Om det var diabetesen eller mathållningen, kanske var både och jag 
gick ju ner, har ju gått ner sexton kilo så det bara rasa av mig helt 
plötsligt så kläderna blev jättestora, ja gick ner från [storlek] fyrtiofyra 
till trettioåtta-fyrtio”  

”Men lägga om maten det var ju stort (…) men jag var stenhård, jag 
sluta ju med sprutor i mars året efter”  

 

Vikten av motion/Varför ska man motionera 

Deltagarna ansåg att de fått mer kunskap om motionens betydelse för de med diabetes och 

därför börjat motionera mer. Beskrivningen om vad som händer i kroppen när man motionerar 

beskrevs på ett mycket bra sätt enligt deltagarna. Deltagarna hade även efter utbildningen sett 

att motionen verkligen hade betydelse för att sänka blodsockret, för vissa har det till och med 

inneburit att de fått minska insulindosen eller att helt fått sluta med insulin. 

”När vi gick ut då, när vi tog när vi var inne då var det sex o åtta 
[blodsockret] och när vi kom tillbaka var det fyra o åtta på mig, kan du 
fatta”  
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 ”Ja hade ju insulin två gånger per dag men under den här tiden börja 
jag å promenera, ja promenera å så tog ja lite extra blodsockervärden 
(…) sen börja ja på o fick väldiga känningar (…) då hade jag så lågt 
blodsocker så å när det börja vara det flera gånger då ringde jag o 
fråga, nej då ska, då får du sluta med lunchinsulinet” 

 

Det framkom även att somliga kanske inte vet eller förstår vilken stor skillnad motionen kan 

göra för sjukdomen. Det fanns också olika uppfattningar om vilken slags motion som krävs för 

just den personen. Vissa ansåg att det behövs någon promenad i veckan för att må bra och att 

det är huvudsaken att man rör på sig, att det kan räcka med att göra hushållsarbete. Medan 

andra ansåg att regelbunden motion fyra till sju dagar i veckan krävs för att hålla blodsockret 

på acceptabel nivå. Sedan handlar det också om vilka förutsättningar personen har, kanske har 

någon en sjukdom som gör att det blir svårt att ta sig ut och promenera. Man ansåg att 

diabetessköterskorna försökte motivera samtliga till att motionera efter sin förmåga. Korta 

promenader flera gånger om dagen kunde vara att föredra i de fall där det var svårt att gå någon 

längre sträcka. 

”Dom flesta tror jag inte hade någon uppfattning vad mycket det gör 
med motion å vilken skillnad det blir före promenaden och efter 
promenaden, det tror jag dom flesta inte känner till egentligen så 
mycket, å det är ju a och o de så är det ju å röra på sig”  

”Vi försöker ju å gå ut ibland en promenad men då är ja precis slut när 
jag kommer hem (…), jag försöker gå här hemma, inne alltså (…), det 
är ju också motion när man håller på å plockar bland blommor å sånt 
där å lättar ju opp, men man går ju ganska mycket inne då”  

 

De som tidigare motionerat (idrottat) mycket ansåg inte att deras motionsvanor förändrats. För 

andra innebar den ökade motionen en helt ny insikt, till exempel genom sänkt blodsocker. 

Deltagarna ägnade sig åt olika former av motionsaktiviteter såsom motionsdans, simning, 

promenader, boule, inomhussysslor, cykling, gym, utomhusarbete. 

”Motion är ju väldigt viktigt, nu har ju jag alltid motionerat”  
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”Mitt sockervärde sjönk ju i och med att jag började promenera ännu 
mera”  

 

Det fanns deltagare som önskade att det ordnades någon form av motionsgrupp för diabetiker 

för att det skulle bli lättare och roligare att motionera, vilket har provats vid ett tillfälle. Andra 

däremot ansåg att det var helt onödigt och inte alls kunde tänka sig att delta i någon 

gruppmotion. 

”Sen tycker jag att de borde kunna göra en sådan där grupp med 
motion”  

”Ja nu skulle dom väl ordna nå promenader också men jag var inte dit 
heller så jag vet inte hur många som kom på den, jaa personligen tror 
jag inte det kom så många, nä inte o gå dit i grupp å gå som en 
fårskock efter varann”  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa analysmetod som använts är fenomenografi. En intressant utgångspunkt i den 

fenomenografiska forskningsansatsen är att den lyfter fram olika individers uppfattningar av ett 

fenomen och inte fenomenet i sig (Paulsson, 2008, s.73; Söderlund, 2003).  

Vårt syfte med denna studie var att belysa deltagarnas uppfattningar av att delta i en 

grupputbildning om deras diabetessjukdom. Uppfattningarna fick vi fram genom intervjuer. Vi 

anser att metoden är bra för att få fram människors olika uppfattningar om ett visst fenomen, i 

detta fall diabetesutbildning i grupp. 

Vid intervjusituationen tror vi att det kan vara en fördel att vara novis inom området. Det kan 

vara lätt att låta den egna förförståelsen forma intervjun och detta i sin tur hindrar intervjun 

från att vara så öppen som krävs för att få fram olika uppfattningar. En brist kan vara att vi i 
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början inte gjorde någon provintervju för att se var våra brister låg i intervjuteknik. Efterhand 

förbättrades intervjutekniken, vilket gett oss nyttig lärdom.  

Resultatet hade kanske sett annorlunda ut om urvalet gjorts annorlunda. I vår studie fick 

intresserade ta kontakt med oss, det kan ha inneburit att endast de som upplevde 

grupputbildningen som något positivt ställde upp för intervju. Tiden för utbildningen kan också 

ha påverkat resultatet då det var de som nyss avslutat utbildningen kontra de som gått för flera 

år sedan. Utbildningsformen har utvecklats över tid vilket innebar skillnader i hur utbildningen 

uppfattats, exempelvis så saknades en dietist i den första utbildningsgruppen. 

 

Resultatdiskussion 

Vårt syfte med denna studie var att belysa hur personer med diabetes uppfattat sitt deltagande i 

en grupputbildning om sin sjukdom. Utifrån dessa uppfattningar bildades tre beskrivnings-

kategorier: att lära sig mer, att kommunicera på rätt nivå och livsstilsförändringar.  

Att lära sig mer: grupputbildningen gav patienterna tid att diskutera sin sjukdom med andra 

patienter i samma situation och att utvärdera och reflektera på sina livsstilsvanor, vilket bidrog 

till att öka deras förståelse för komplexiteten i sjukdomen. Det framkom också att deltagarna 

fann det motivationshöjande att höra andra berätta hur de klarat av att hantera sin sjukdom. För 

en del av deltagarna innebar detta ökad motion, för andra innebar det förändrade kostvanor. 

Trento et al. (2002) menar att gruppträffar är särskilt effektiva vad gäller att höja motivationen 

hos deltagarna, de delar erfarenheter och de kan identifiera sig med varandra genom att de 

befinner sig i samma situation. Däremot påtalar Thors Adolfsson, Walker-Engström, Smide 

och Wikblad (2007) i en studie att det inte kan ses någon skillnad vad gäller effekt och 

tillfredställelse med det dagliga livet mellan grupputbildning och traditionell utbildning för 

diabetespatienter. Det har dock visat sig i andra studier att grupputbildning har förbättrat 

patienternas tilltro till egna kunskaper om diabetes vad gäller att upprätthålla god 

glukoskontroll trots sjukdomens progressiva natur (Kulzer, Hermanns, Reinecker & Haak, 

2007; Thors Adolfsson et al., 2007).  
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Något som vi anser vore bra och som även framkom i resultatet är behovet av någon form av 

uppföljning i grupp för att hålla motivationen uppe hos patienterna. Förslagsvis kan det till att 

börja med vara bra med en återkopplande träff en gång per år. Kulzer et al (2007) menar att 

effekterna av att ha deltagit i grupputbildning kan hjälpa personer att lyckas vidmakthålla 

förändringar, vad gäller beteende och attityder.  

En framträdande uppfattning var att ”om personer vet vad de pratar om” så är det intressant att 

lyssna. Om de som har kunskap även är duktiga på att förmedla budskapen gör det lättare för 

deltagarna att ta till sig vad som sägs. Vi anser, precis som Socialstyrelsen (2009b) 

rekommenderar, att även om personer som leder en grupputbildning har bred ämneskompetens 

så kanske det inte räcker. De bör även ha en god pedagogisk förmåga för att kunna förmedla all 

information på ett bra sätt. 

Socialstyrelsen (2009b) rekommenderar att gruppbaserad patientutbildning bör erbjudas inom 

diabetesvården. Det anses även att utbildningen bör ledas av personer med både pedagogisk 

kompetens och ämneskompetens för att uppnå bästa behandlingsresultat. Thors Adolfsson et  

al. (2007) menar att det kanske vore möjligt att samla patienter i grupper när de kommer för 

screening, vårdgivarna skulle då kunna spendera mera tid med en grupp än vad som är möjligt 

med enskilda patienter. Enligt Socialstyrelsens (2009b) rekommendationer att grupp- 

utbildningen bör ledas av personer med pedagogisk kompetens så kan detta på kort sikt leda till 

ökade personalkostnader. Men om till exempel diabetessköterskan erbjuds att skaffa sig denna 

kompetens inom ramen för sin normala tjänstgöring så blir det enbart en kostnad av 

engångskaraktär. 

Något som också framkom i resultatet var det att det positiva ska lyftas fram, t.ex. vad den 

enskilde själv kan göra för att förändra sin situation till det bättre. Det kanske är så att om bara 

det värsta scenariot tas upp kan det leda till att deltagarna inte tar åt sig, att det inte gäller just 

dem utan att det är ”andra” som drabbas av komplikationer. Förvisso är det så att 

komplikationer och dylikt måste tas upp men att tonvikten läggs på vad den enskilde själv kan 

göra för att förhindra att dessa uppstår.  
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Att kommunicera på rätt nivå: något som framkom i resultatet var det att vårdpersonal ibland 

använder ett språk som kan vara svårt för gemene man att förstå. De termer som används bör 

vara på sådan nivå att deltagarna, utifrån sin ”noviskunskap”, också förstår innebörden i vad 

som sägs. Detta är viktigt att tänka på då information ska ges till många med varierande 

kunskaper och erfarenheter. Sedan kan det också vara relevant att deltagarna i grupp- 

utbildningen också får höra olika ”facktermer” men att vi som informanter förvissar oss om att 

de förstår innebörden av dem. Om atmosfären i gruppen är sådan att alla törs prata och fråga så 

blir förmodligen inte detta ett problem. 

 

Livsstilsförändringar: det uppfattades som viktigt att få konkreta exempel på vad som till 

exempel är bra mat, att jämföra med beskrivningskategorin att kommunicera på rätt nivå. Vi 

anser det var bra att en dietist var med på utbildningen, eftersom denne kan svara på frågor som 

direkt berör kosten. Dietisten kan också ge tips på hur man kan förändra och bibehålla en ny, 

hälsosammare diet. 

Då en person på grund av diabetes har ändrat sin kost gäller det att finna strategier för att 

fortsätta med den nya kosthållningen/livsstilen. Deltagarna i en studie gjord av Hall, Joseph 

och Schwartz-Barcott (2003) hade hittat egna tillvägagångssätt för att kunna hålla sin diet, 

bland annat genom att ta mindre portioner om det var onyttig mat som serverades eller genom 

att börja med en stor sallad. 

Vi anser att om en person ska kunna förändra sin livsstil krävs det mycket av den enskilde. 

Man ska vara motiverad och kunna se att förändringen leder till något positivt. ”Vad vinner jag 

på att göra så här” eller ”vad händer om jag gör så här”.  

 

Ett hjälpmedel för att förändra livsstil är att personen har ett mål att jobba mot. Om man 

diskuterar målsättning vid varje träff så kan det leda till att patienterna blir mer aktiva i sitt eget 

förändringsarbete. Dessutom förbättras deras förmåga att identifiera problem och själv hitta 

vägar till problemlösning (Langford, Sawyer, Gioimo, Brownson & O´Toole, 2007). Jallinoja, 

Pajari och Absetz (2008) har funnit att för att få till stånd en livsstilsförändring gäller det att 
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individen under vägens gång har någon form av stöd och då den nya livsstilen har blivit rutin i 

individens vardag, då först kan individen uppleva sig ta ansvar för sitt liv. 

 

Vi anser också att det är viktigt med informanter som kan förmedla kunskapen på ett bra, 

pedagogiskt sätt. Det är positivt att diabetessköterskorna i grupputbildningen försökte motivera 

samtliga deltagare att motionera efter förmåga eftersom förutsättningarna är så olika. Om 

personen gör något hon/han klarar av och dessutom ser de positiva effekter detta innebär, så 

tror vi att personen blir mer motiverad att bibehålla denna nya livsstil. Däremot bör målen inte 

vara för högt uppsatta. Om ett mål känns omöjligt att nå tror vi att det gör att föresatserna 

rinner ut i sanden.  

 

De flesta deltagarna i en studie utförd av Jallinoja, Pajari och Absetz (2008) efterlyste 

kontinuerliga kontroller och även övervakning, men samtidigt avvisades tanken på en 

auktoritär hälsoundervisning. 

 

Genom att informanterna vid varje träff undersöker vad individen är villig att göra för 

livsstilsförändring och hjälper dem att ”ta första steget” så kan det vara lättare att få till en 

fungerande behandlingsplan som även individen är villig att följa. Det viktigaste för att kunna 

nå det uppsatta målet är att individen känner sig delaktig i sitt eget liv (Langford et al., 2007).  

 

I vårt resultat var det skillnad i uppfattning om att delta i gruppmotion. För vissa kanske det är 

lättare att komma igång med aktiviteter om man är med likasinnade, man kan peppa varandra 

att fortsätta, men eftersom alla är unika individer så måste var och en hitta sin form. 

 

Vi anser att det är bra att Jämtlands Läns Landsting nu har utarbetat ett vårdprogram som riktar 

sig till nydebuterade diabetiker (typ-2) där de bland annat ska erbjudas grupputbildning inom 

18 månader från diagnos. Den största utmaningen är nog att få personerna intresserade av att 

delta. Det kan vara så att de som väljer att delta i en grupputbildning är de som är mest benägna 

att lära sig mer om sin sjukdom och hur de kan ändra livsstil.   
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Syftet med studien var att ta reda på hur deltagarna uppfattat utbildningen. Rent generellt var 

uppfattningen sådan att de ansåg att utbildningen var något bra, men att den kan förbättras i 

vissa avseenden. Varje deltagares uppfattning är något unikt och individuellt.  

 

KONKLUSION 

• Vi anser att vi fått svar på våra frågeställningar genom våra intervjuer. Det har 

framkommit både vad som var bra och mindre bra med utbildningen. Däremot fanns 

det en skillnad vad i utbildningen deltagarna tyckte var bra respektive mindre bra. En 

persons uppfattningar om ett fenomen är helt individuellt. 

• Vi tror att det är fördelaktigt att gå grupputbildning om sin sjukdom inom en relativt 

snar framtid efter sjukdomsdiagnos. Det kan vara så att man är mera påverkbar i början 

vad gäller att ändra livsstil. 

• Vi anser att det är av stor betydelse att informanterna använder ett språk som även icke 

sjukvårdsutbildade förstår. 

• Vi anser att det vore värdefullt med någon slags uppföljning, vilket skulle kunna ha en 

motivationshöjande effekt för deltagarna.  

• Vi anser att grupputbildning kan vara både tidsbesparande och kostnadseffektivt ur ett 

samhällsperspektiv. 

• I vår studie deltog tio personer. För vidare forskning och utveckling i ämnet skulle det 

vara av intresse att göra intervjuer med ett större urval. Det vore också intressant att 

göra en jämförande studie med en kontrollgrupp som inte genomgått grupputbildning. 
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Inst. för hälsovetenskap 

 

Information angående studie 

Det är många personer med Diabetes som genomgått en grupputbildning om sin sjukdom. Det 
har däremot inte gjorts någon undersökning om hur deltagarna uppfattat utbildningen i 
gruppform. Vad var bra? Vad var mindre bra?  

Vi har därför vänt oss till diabetessköterskorna på er hälsocentral för att be dem skicka detta 
brev till er. De har tystnadsplikt, det råder alltså fullständig sekretess. Vi har därför ingen 
vetskap om vilka ni är.  

Syftet med denna intervjustudie är att ta reda på deltagarnas uppfattning av grupputbildning i 
diabetesskolan.  

För att få djupare kunskaper så vore det värdefullt att få ta del av Dina erfarenheter. Studien 
bygger på frivilligt deltagande och det är Du själv som tar kontakt om du vill delta. Kontakten 
tas via telefon. Vid den kontakten så bestäms tidpunkt och plats för individuell intervju.  
Intervjun beräknas pågå ca 45-60 minuter och som spelas in för senare utskrift till text. Allt 
insamlat material behandlas konfidentiellt enligt god forskningsetik. Din identitet kommer inte 
att kunna utläsas i resultatet. 

Studiens resultat kommer att presenteras i form av en magisteruppsats i omvårdnad och är ett 
projektarbete som ingår i specialistutbildningen till distriktssköterska för Anneli Johansson och 
Monica Strömberg. 

Intervjuerna kommer att genomföras mellan vecka 14 och vecka 18, 2009. Om du är 
intresserad av att delta och/eller har frågor hör av dig senast den 29/4 till:  

Anneli Johansson                                                                     Monica Strömberg  

tel:                                                                                             tel:  

mobil:                                                mobil:  


