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Sammanfattning    
 
Typ 2-diabetes är ett globalt folkhälsoproblem som ökar. Patienten har en central roll i 
sin diabetesbehandling och en god egenvård minskar risken för långsiktiga 
komplikationer. Socialstyrelsen beskriver att grupputbildning för patienter med typ 2-
diabetes är en viktig del i diabetesvården och är kostnadseffektivt ur ett hållbart 
perspektiv. Trots detta så erbjuds få patienter grupputbildning. Utbildning i grupp för 
patienter med typ 2-diabetes kan användas som ett komplement till individuell 
diabetesutbildning för att ge patienter grundläggande kunskaper kring typ 2-diabetes. 
Att undersöka hur patienterna upplever grupputbildningen och om utbildning ger dem 
ökade förutsättningar för att hantera sin typ 2-diabetes och lättare ta till sig den 
individuella utbildningen anses vara av intresse. Studiens syfte är att beskriva hur 
patienter med typ 2-diabetes upplever grupputbildning och hur det påverkat livet efteråt. 
Studien har genomförts utifrån en kvalitativ ansats med livsvärldsteori som grund. Ett 
tema, Verktyg för att hantera typ 2-diabetes, och två huvudkategorier framkom (1) 
Kunskap och (2) Gemenskap skapar motivation. Vidare behandlar studien patienternas 
upplevelser av den kunskap de fått genom grupputbildningen och hur de kan applicera 
den i vardagen. Studien bidrar till att visa hur gemenskap genom delande av 
erfarenheter och kunskaper kan öka motivationen till att ta till sig kunskap för patienter 
med typ-2 diabetes.  
 
 
Nyckelord: Typ 2-diabetes, grupputbildning, patienter, upplevelser, diabetesvård, hälsa 
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INLEDNING 

Typ 2-diabetes är ett världsomspännande folkhälsoproblem och sjukdomen ökar i takt 
med det moderna samhällets utveckling (Wild, Roglic, Green, Sicree & King 2004). 
World Health Organization bedömde år 2014 att 422 miljoner människor över 18 år i 
världen hade diabetes. Sjukdomen drabbade tidigare främst den äldre befolkningen men 
de senaste åren har typ 2-diabetes blivit allt vanligare bland unga vuxna och även bland 
barn (World Health Organization 2016, ss. 25-27). Sverige har idag ca 365 000 
människor som är diagnostiserade med diabetes (Vilhelmsson & Tengland 2016, ss. 
174-175). Då typ 2-diabetes ökar i befolkningen och sjunker i åldrarna leder det till att 
allt fler människor i vårt samhälle kommer att leva med typ 2-diabetes en stor del av sitt 
liv. Vi arbetar aktivt som diabetessköterskor vilket har gett oss en förståelse kring hur 
mycket diabetessjukdomen påverkar patienters vardag och hur svårt det kan vara att 
ständigt leva med typ 2-diabetes och att anpassa sitt levnadssätt utifrån sjukdomen. Att 
ge patienter med typ 2-diabetes tillräckligt med information och kunskap kring sin 
sjukdom, för att ge dem förutsättningar till att hantera sin sjukdom i vardagen och för att 
minska risken för långsiktiga komplikationer anser vi därför vara av stor vikt.  

Den första tiden efter att patienten har fått sin diagnos upplever vi att patienten har ett 
stort behov av kunskap. Vi ser att denna tid vore det perfekta tillfället för patienten att 
genomgå en diabetesutbildning i grupp i syfte att få den grundläggande informationen 
kring sin sjukdom och för att senare fokusera mer på individuell utbildning vid besöken 
hos diabetessköterskan. Vi har dock uppfattningen om att grupputbildning för 
diabetespatienter inte utförs i den utsträckning som Socialstyrelsen rekommenderar, 
både vid nydebut och för patienter som har haft diagnosen en tid. Vi upplever att det 
finns en kunskapsbrist hos patienter med typ 2-diabetes. En orsak till detta kan vara att 
patienter inte får den grundläggande informationen kring sin sjukdom på grund av att 
det inte hinns med vid de individuella besöken hos diabetessköterskan. Vi ser därför att 
grupputbildning som komplement till individuell utbildning kan vara nyckeln till att öka 
patienternas kunskaper kring sjukdomen. Att undersöka patienters upplevelse av 
grupputbildning och hur deras vardag med att leva med typ-2 diabetes har påverkats 
efter grupputbildningen anses därför vara av intresse.  
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BAKGRUND 

Typ 2-diabetes  
Typ 2-diabetes finns över hela världen och är ett globalt folkhälsoproblem. Sjukdomen 
ökar som mest i länder med mycket urbanisering och där befolkningen allt mer tar efter 
de västerländska levnadsvanorna, med ökat stillasittande och med en ökad andel 
personer med fetma. De länder med högst andel typ 2-diabetes är Kina, Indien och USA 
(Wild et al. 2004). I Kina har andelen med diabetes ökat från 1 % år 1980 till 12 % år 
2013, vilket innebär 114 miljoner människor (Vilhelmsson & Tengland 2016, s. 69). 
Den tekniska utvecklingen gör att vi blir allt mindre fysiskt aktiva både i arbetet och på 
fritiden (ibid. ss. 143-145). Ökningen av typ 2-diabetes leder till stora ekonomiska 
kostnader både på samhällsnivå och på individnivå. I höginkomstländer med väl 
utvecklade sjukvårdssystemen blir framförallt samhällets ekonomi påverkat av den 
ökade andelen patienter med typ 2-diabetes. I utvecklingsländer där hälso- och 
sjukvårdsystemen inte är så utvecklade påverkar det istället varje individs ekonomi i 
högre grad (Seuring, Archangelidi & Suhrcke 2015). 
 
4-6 % av Sveriges befolkning som är mellan 16-84 år har diabetes, där den vanligaste 
formen är typ 2-diabetes. Det finns även många med diabetes som ännu inte fått 
diagnos, vilket beräknas vara en tredjedel av alla personer med diabetes (Socialstyrelsen 
2017, s. 13). Typ 2-diabetes orsakas av en ökad insulinresistens i cellerna vilket leder 
till en försämrad förmåga att ta upp blodglukos i cellerna, patienterna har ofta kvar en 
viss egen insulinproduktion. Riskfaktorer för att utveckla typ 2-diabetes är övervikt, 
ohälsosamma kostvanor, stillasittande samt ärftlighet. Typ 2-diabetes har ett starkt 
samband med det metabola syndromet (Mulder 2012, ss. 103-105). Patienter med typ 2-
diabetes följs vanligen upp via primärvården (Socialstyrelsen 2017, s. 13). 

 
Komplikationer 
Typ 2-diabetes är en kronisk och allvarlig sjukdom som kan leda till en förtidig död. Ett 
långvarigt högt blodsocker kan leda till komplikationer såsom skador på kapillärerna 
vilket kan leda till ögonbottenförändringar, njurskador och nervskador. Njurskador kan 
på sikt leda till behov av transplantation och dialys, medan nervskador kan leda till 
svårläkta fotsår som i allvarliga fall kan leda till amputation. Diabetes ökar också risken 
för ateroskleros i de större blodkärlen. Ateroskleros i sin tur leder till en ökad risk för 
hjärt- och kärlsjukdomar (Socialstyrelsen 2017, ss. 20-21). Andra riskfaktorer för hjärt- 
och kärlsjukdomar är högt blodtryck, rökning och förhöjda blodfetter. Att både ha typ 2-
diabetes och någon/flera av dessa riskfaktorer ökar därför risken ytterligare att drabbas 
av hjärt- och kärlsjukdomar.  Genom att arbeta med åtgärder såsom rökstopp, effektiv 
behandling av blodtryck och blodfetter kan risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskas. 
Att ge patienter stöd kring egenvård, sunda kostvanor och ökad fysisk aktivitet är också 
åtgärder som kan minska risken för långsiktiga komplikationer (Socialstyrelsen 2017, s. 
21). Typ 2-diabetes leder till stora kostnader för samhället i form av ökat vårdbehov och 
sjukskrivning. Det är framförallt de långsiktiga komplikationerna som är mycket 
kostsamma, de leder även till ett ökat lidande för patienterna. Socialstyrelsen påtalar 
vikten av att arbeta förebyggande och utifrån hållbar utveckling för att minska risken för 
långsiktiga skador i små och stora blodkärl (Socialstyrelsen 2017, s. 20-21). 
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Att leva med typ 2-diabetes 
Att få en diabetesdiagnos beskrivs som att plötsligt bli en annan individ, att gå från att 
vara en frisk person till en person med typ 2-diabetes. Overklighetskänslor kan uppstå 
och en känsla av kaos. Patienter beskriver att de inte vill bli sin sjukdom och att 
integrera sjukdomen i sitt liv kan ses som en process. En önskan finns till att den nya 
situationen med typ 2-diabetes ska bli en naturlig del av vardagen. Vidare beskrivs att 
patienter upplever ett ständigt ansvar över att ha kontroll över sin typ 2-diabetes som de 
aldrig kan bortse från och att om de förlorar kontrollen kan det öka risken för 
komplikationer (Johansson, Ekebergh & Dahlberg 2009). En individ kan dock uppleva 
hälsa eller välbefinnande trots att den drabbats av en svår sjukdom (Dahlberg & 
Segesten 2010, ss. 80-83). Genom stöttning och hjälp i hälsoprocesser kan ett 
välbefinnande trots sjukdom upplevas. Till exempel kan en patient med typ 2-diabetes 
finna livskvalité trots sin sjukdom (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 80-83). 

 
Hälsofrämjande arbete 
Likt alla människor har patienter med typ 2-diabetes olika strategier för inlärning och 
olika inlärningsmönster. Därför är en personcentrerad vård väsentlig för att stötta 
patienten till att tillgodose sig kunskap (Kneck, Fagerberg, Eriksson & Lundman 2014; 
SFS 2014:821). Den personcentrerade vården har sin grund i att stärka patienten i 
egenvården och att patienten ska uppleva ett välbefinnande och hälsa trots sin sjukdom 
(Socialstyrelsen 2017, ss. 31-32). Sjukvårdens mål är att främja hälsa (SFS 2017:30), 
men då hälsa är en subjektiv upplevelse kan den endast definieras av den enskilda 
individen (Scriven 2013, ss. 20-23). Begreppet hälsa har flertalet synonymer som oftare 
används, såsom välbefinnande och hälsotillstånd. Att definiera välbefinnande kan vara 
lättare än att definiera när hälsa upplevs (Dahlberg & Segesten 2010, s. 48).  Att arbeta 
förebyggande med ett hälsofrämjande arbete har många fördelar ur ett hälsoperspektiv. 
Arbetet behöver bedrivas utifrån ett långsiktigt perspektiv, då tid krävs för att 
genomföra förändringar (Scriven 2013, ss. 48-49). Genom att använda sig av 
hälsoundervisning kan individens medvetenhet kring sin hälsa ökas och dess förmåga 
till att göra hälsofrämjande val (Scriven 2013, s. 49). Undervisning, bostadssituation, 
familj/gemenskap, sysselsättning och livsstil är en del av de faktorer som kan spela in i 
upplevelse av hälsa hos en individ (Scriven 2013, ss. 50-51). 

 
Individuell diabetesutbildning 
Målet med patientutbildning vid typ 2-diabetes är att ge patienten förutsättningar att ta 
hälsosamma beslut i vardagen och öka sin förmåga till egenvård. Patienten ska ges stöd 
till att hitta en balans mellan att minska risker för komplikationer och samtidigt uppleva 
livskvalité (Socialstyrelsen 2017, ss. 31-32). Patienter med typ 2-diabetes ska få 
information om sitt sjukdomstillstånd anpassad utifrån sina egna förutsättningar samt få 
information om olika behandlingsalternativ och dess effekter för att själv kunna ta egna 
beslut kring behandling och vara delaktig i sin vård. Informationen behöver 
individanpassas utifrån faktorer som sjukdomsgrad, ålder, mognad, tidigare 
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erfarenheter, funktionsnedsättning, kultur och språkliga aspekter. I diabetesvården utgör 
patienten själv den viktigaste delen i behandlingen (Socialstyrelsen 2017, s. 63-64).  
 
Socialstyrelsen beskriver att hälso- och sjukvården bör erbjuda individuell information 
och stöttning till patienten för ökad fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet på recept (FaR) kan 
användas som ett verktyg för detta. Vid rådgivning kring fysisk aktivitet utöver 
promenader behöver rådgivningen anpassas individuellt utifrån riskfaktorer, såsom 
hjärt- och kärlsjukdomar samt ålderdom (Socialstyrelsen 2017, s 26). Även 
kostrådgivningen ska utgå utifrån patientens individuella behov och i samråd med 
patienten. Det är viktigt att anpassa rådgivningen så att den känns hanterbar för 
patienten och att förändringarna känns genomförbara utifrån patientens livssituation 
(Socialstyrelsen 2011, ss. 11-14). Ett bra samarbete mellan vårdpersonal och patient är 
därför av stor vikt. Patienten bidrar med kunskap kring hur det är för just hen att leva 
med typ 2-diabetes. Vårdpersonalen anpassar sedan informationen som ges utifrån 
patientens behov i syfte att stärka patientens egna resurser till att uppnå sina individuella 
mål (Socialstyrelsen 2017, ss. 63-64).   Edwall (2011) beskriver att patienterna upplever 
att besöket hos diabetessköterskan handlar om att känna sig bekräftad, få stöd kring sin 
sjukdom, uppleva lättnad, inte känna sig beroende och genom ökad kunskap få ett ökat 
självförtroende.  Vidare framkommer att besöket hos diabetessköterskan innebär känsla 
av trygghet och kontinuitet. I mötet mellan diabetessköterskan och patienten får 
diabetessköterskan tillgång till patientens upplevelse av att leva med diabetes i 
vardagen. Vid besöket kan komplikationer upptäckas och förebyggas. Det beskrivs att 
det är en process för patienten att uppnå en känsla av kontroll över sin sjukdom och 
känna sig säker i att hantera sin sjukdom i vardagen. Diabetessköterskan guidar 
patienten i denna process vid besöken (Edwall 2011).  

 

Grupputbildning  
Vid hälsoundervisning i grupp har patienter möjlighet att öka sina kunskaper kring hälsa 
och utifrån detta påbörja förändringar i sitt beteende och levnadssätt. 
Utbildningstillfällena ska stärka individen och öka självkänslan. Undervisningen 
innehåller ofta information om sjukdomen, näringslära samt sociala förmågor och kan 
också stärka de personliga relationerna (Scriven 2013, ss. 55-56).  

Grupputbildning kan på sikt vara kostnadseffektivt då det är mer tidseffektivt att utbilda 
flera patienter samtidigt än individuellt. Detta kan ses utifrån ett hållbart 
utvecklingsperspektiv då den kostnadseffektiva aspekten samspelar med 
tidseffektiviteten vid grupputbildning i jämförelse med enbart individuell utbildning 
(Odgers-Jewell, Isenring, Thomas & Reidlinger 2017; Scriven 2013, ss. 55-56). 
Kostnadseffektiviteten i grupputbildning kan även ses då det ger en positiv effekt på 
vikt och blodtryck (Deakin, McShane, Cade & Williams 2005; Steinsbekk, Rygg, 
Lisulo, Rise & Fretheim 2012) som kan minska vårdkostnaderna längre fram (Odgers-
Jewell et al. 2017).  

Socialstyrelsen (2017) beskriver att patientutbildning har en viktig roll i diabetesvården 
och att primärvården bör erbjuda grupputbildning för patienter med typ 2-diabetes. 
Vårdpersonalen som håller i utbildningen ska ha god kompetens kring typ 2-diabetes 
och ha pedagogisk utbildning. Samtidigt beskriver socialstyrelsen att det är viktigt att ge 
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en individuellt anpassad utbildning och att utbildningen anpassas utifrån kulturella 
skillnader (Socialstyrelsen 2017, ss. 31-32). Bara en av fem primärvårdsenheter 
erbjuder grupputbildning för patienter med typ 2-diabetes trots rekommendationer från 
socialstyrelsen (Husdal, Rosenblad, Leksell, Eliasson, Jansson, Jerden, Stålhammar, 
Steen, Wallman, Svensson & Adolffson 2018). De nationella riktlinjerna för 
diabetesvård ger grupputbildning en prioritet 31, vilket innebär att grupputbildning bör 
erbjudas patienter med typ 2-diabetes (Socialstyrelsen 2017, s. 32). Det har visat sig att 
det endast är två tredjedelar av alla patienter som har tillgång till en utbildad 
diabetessköterska och att endast två av fem patienter har tillgång till en utbildad 
diabetessköterska med pedagogisk kompetens (Husdal et al. 2018). Vidare påtalas att 
det endast är 30.3 % av patienterna med typ 2-diabetes som erbjuds diabetesutbildning i 
grupp (ibid.). 

Att som patient ha tillgång till grupputbildning, ett diabetesteam och uppleva eget 
ansvar för sin sjukdom har visat en koppling till förbättrade HbA1c2 värden (Husdal et 
al. 2017). Studier har sett både förbättrade HbA1c-värden och förbättrad 
blodglukoskontroll vid grupputbildning, jämfört med när patienten endast fått 
individuell utbildning (Deakin et al. 2005; Steinsbekk et al. 2012). Dock finns det en 
studie som talar emot detta. Fant (2012) beskriver i sin studie att en sänkning av Hba1c 
inte kan ses efter att patienterna genomgått diabetesutbildning men att deras kunskaper 
kring sjukdomen och vikten av fysisk aktivitet ökas. 

Studier har visat att grupputbildning vid typ 2-diabetes ökar patientens kunskap om 
sjukdomen och stärker patientens självkänsla (Deakin et al. 2005; Fant 2012; 
Steinsbekk et al. 2012). Patienternas compliance och nöjdhet har också förbättras vid 
utbildning i gruppform istället för enbart individuell utbildning (Deakin et al. 2005; 
Steinsbekk et al. 2012). Stämningen vid gruppträffarna beskrivs som positiv och 
avslappnad. Ledaren upplevs ha en stödjande roll och deltagarna lär sig av varandras 
erfarenheter. Informationen i utbildningen upplevs som bra (Adolfsson, Starrin, Smide, 
& Wikblad 2007; Odgers-Jewell et al. 2017). En hälsofrämjande miljö kan skapas 
genom diskussioner mellan deltagarna, utbildningen kan även öka motivationen till 
livsstilsförändring (Akhter, Bunn, Graffy, Donald, Ward & Simmons 2017). Den 
forskning som finns är mestadels av kvantitativ karaktär, där de variabler som studerats 
är grad av kunskap och nöjdhet, det har även studerats kring hur medicinska variabler 
som Hba1c och blodtryck påverkats av grupputbildning (Deakin et al. 2005; Fant 2012; 
Steinsbekk et al. 2012). Förutom studierna av Akhter et al. (2017), Odgers-Jewell et al. 
(2017) och Adolfsson et al. (2007) så saknas det forskning som djupare beskriver hur 
patienter upplever grupputbildning och hur det påverkar deras dagliga liv. 

                                                 
1 De Nationella riktlinjerna för Diabetesvård utgår i en skala 1 till 10 vid prioritering av de olika 
åtgärderna inom diabetesvården. Prioritet 1 är det som måste göras, prioritet 2 och 3 är sådant som bör 
göras, där prioritet 2 är mer väsentligt, och sen går skalan ner till 10, där grad 10 är lägsta prioritet 
(Socialstyrelsen 2017, ss. 19-20). 
2 HbA1c är glykerat hemoglobin, d.v.s. blodsocker som har fäst vid hemoglobinet. HbA1c är oftast en 
stabil förening och kan därför visa hur blodglukoskoncentrationen varit de sista 2-3 månaderna (Mulder 
2012, s. 154). 
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Innehåll i grupputbildning 
Anledningen till att patienter deltar i diabetesutbildning i grupp är för att få ökade 
kunskaper kring typ 2-diabetes (Rygg, Rise, Lomundal, Ström-Solberg, & Steinsbekk 
2010). Patienter kan uppleva en osäkerhet kring att leva med diabetes och har ett behov 
av information kring hur de kan hantera svårigheter i förhållande till sjukdomen (ibid.). 
Rygg et al. (2010) beskriver att hur länge en person har haft diabetes påverkar 
informationsbehovet. Kneck et al. (2014) beskriver i motsats till Rygg et al. (2010) att 
hur länge en patient haft diabetes inte är det huvudsakliga som påverkar vilken kunskap 
en patient har kring sin sjukdom. 
 
Diabetesutbildning i grupp innehåller tre stora teman som behandlar: (1) vad som 
händer i kroppen vid diabetes, (2) fysisk aktivitet vid diabetes och (3) mat vid diabetes 
(Petersson 2015). 

 
Vad händer i kroppen vid diabetes 
Det som tas upp under detta tema är hur insulin och blodsocker fungerar vid typ 2-
diabetes.  Utbildningen vill visa på hur fett och kolhydrater i maten omvandlas till 
socker i blodet och ifall det sockret som finns i blodet ska kunna komma in i cellen 
behöver det passera låsta dörrar. De låsta dörrarna öppnas med hjälp av en nyckel som i 
detta fall är insulin (Petersson 2015, ss. 10-11). Det tas även upp att insulin är ett 
hormon som tillverkas och lagras i bukspottkörteln och aktiveras och transporteras dit 
det ska när det får en signal efter matintag. Det förklaras att vid typ 2-diabetes finns en 
insulinkänslighet som orsakar att dörren till cellen blir svårare att öppna trots tillgång 
till insulin, detta orsakar förhöjda blodsockervärden i blodet (Petersson 2015, ss. 10-11). 
Då det är förhöjda blodsockervärden i blodet signaleras det till bukspottskörteln att 
producera mer insulin vilket kan trötta ut bukspottkörteln på lång sikt och orsaka att 
bukspottskörteln klarar av att producera mindre och mindre insulin tills den slutar att 
producera helt (Petersson 2015, ss. 10-11). 
 
Fysisk aktivitet vid diabetes 

Inom detta tema tas fördelarna med fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes upp. Vid denna 
gruppträff tas det upp att 30-60 minuters ökad fysisk aktivitet ökar känsligheten i 
cellens dörrar i 48 timmar framåt och på så sätt sänks blodsockret (Petersson 2015, ss. 
10-11). Vilken aktivitet som är bäst med tanke på sänkning av blodsockret diskuteras 
också inom detta tema (ibid. ss. 12-18). Att arbeta lågintensivt och under lång tid är det 
mest effektiva för att sänka blodsockret. Aktiviteter som promenader, simning, cykling 
och trädgårdsarbete är bra aktiviteter för patienter med typ 2-diabetes.  Självklart är alla 
aktiviteter bättre än stillasittande men dessa är mest fördelaktiga med tanke på 
blodsockret. Att informera patienten om att börja träna försiktigt och känna efter hur 
kroppen reagerar vid fysisk aktivitet och succesivt öka intensiteten är av stor vikt. Att 
samtala kring risken för hypoglykemi vid fysisk aktivitet och hur dessa förebyggs är 
angeläget (Petersson 2015, ss. 12-18).  
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Kost vid diabetes 

Precis som vid individuell utbildning så tas kostens betydelse för patienter med typ 2-
diabetes upp. Skillnaden är att vid grupputbildningen ges patienterna djupare 
information kring vilka näringsämnen kroppen behöver och vikten av att komponera 
livsmedlen på ett bra sätt. Kostförändringar såsom att minska på måltidsstorleken och 
att välja bort ohälsosamma livsmedel kan ha en positiv effekt på blodsockervärde, vikt, 
blodfetter och blodtryck (Socialstyrelsen 2011, ss. 6-9). Temat tar upp skillnader på 
långsamma- och snabba kolhydrater, vilken sorts fett som är nyttigt och vilket som är 
onyttigt (Petersson 2015, ss. 19-23). Det tas även upp vikten av dryck och att denna 
snabbare tas upp av kroppen än andra livsmedel som först måste sönderdelas i 
magsäcken. Även förslag på hälsosamma livsmedel tas upp under detta tema. Exempel 
på livsmedel är: grönsaker, baljväxter, rotfrukter, frukt, fisk, fullkorn, nötter (Petersson 
2015, ss. 19-23). För att patienten ska uppleva att kostförändringarna är genomförbara 
och för att minska risken för att återgå till gamla kostvanor är det viktigt att inte göra så 
stora förändringar på en gång utan att succesivt genomföra kostförändringar. Genom att 
till exempel öka mängden av frukt, grönsaker och fisk och minska mängden av det som 
har allra sämst effekt på blodsockret så kan stor skillnad göras. Att byta ut livsmedel 
som ger snabb blodsockerstegring mot livsmedel som ger en mer långsam 
blodsockerstegring är också gynnsamt (Socialstyrelsen 2011, ss. 11-14). 

 
Andra delar vid diabetesutbildning i grupp 
Dessa tre stora teman finns alltid med i diabetesutbildning i grupp, även andra ämnen 
kan tas upp i grupputbildningen. Till exempel tas vikten av sömn upp. Sömnen som har 
stor betydelse för människans hälsa då det är under sömnen kroppen återhämtar sig och 
bygger upp sig igen. Ifall sömnen varit dålig under lång tid påverkar detta blodsockret 
negativt och ökar även infektionskänsligheten, därför är det viktigt att betona att bra 
sömn är väsentligt för patienter med typ 2-diabetes.  (Petersson 2015, ss. 24-25). 
 
Stress kan också belysas då det är viktigt för en patient med typ 2-diabetes att ha 
vetskap om hur stress påverkar kroppen. Långvarig stress ökar risken för stroke och 
hjärtinfarkt och påverkar sömnen negativ (Petersson 2015, s. 26). Det kan även tas upp 
riskerna med att inte sluta röka då detta i sig själv är en riskfaktor för hjärt- och 
kärlsjukdomar och i kombination med diabetes ökar riskerna markant (ibid. ss. 26-27). 
Gruppledaren bör även betona vikten av att kontrollera fötterna då sämre 
blodcirkulation och känsel ökar risken för fotsår vilket är en komplikation av förhöjda 
blodsockervärden under lång tid (Petersson 2015, s. 26). Väsentligt kan även vara att 
nämna vikten av att delta i ögonundersökningar som ögonbottenfotografering, då det 
finns risk för en ökad kärlbildning i ögonen som kan orsaka synnedsättningar (ibid. s. 
31). 



 8 

 

PROBLEMFORMULERING 
Socialstyrelsen belyser att diabetesutbildning i grupp är en viktig del i diabetesvården 
och bör erbjudas patienter med typ 2-diabetes. Trots detta erbjuds endast en liten del av 
patienterna möjlighet till grupputbildning, och alla patienter med typ 2-diabetes har inte 
tillgång till en diabetessköterska med vidareutbildning inom diabetes eller pedagogik. 
Det finns många fördelar med att utnyttja grupputbildningsformen för undervisning av 
patienter med typ 2-diabetes, då den kan användas för att öka informationen kring hur 
det är att leva med diabetes och ge verktyg för att hantera sjukdomen i vardagen. 
Tidigare forskning har påvisat mätbara fördelar i form av bättre blodglukoskontroll och 
förbättrad motivation. Många patienter med diagnosen typ 2-diabetes ser det som ett 
livsomvälvande problem, vilket orsakar lidande i deras liv. Om patienter får en ökad 
motivation till egenvård genom grupputbildning kan det vara gynnsamt utifrån ett 
hälsofrämjande perspektiv. Det saknas dock tillräcklig forskning kring patienters 
upplevelse av att delta i grupputbildning och hur de kan applicera kunskapen de fått 
genom grupputbildning på sin vardag. Att undersöka patienters erfarenheter av 
grupputbildning och om de fått ökade verktyg till att hantera sin sjukdom anses därför 
viktigt. 
 
För att stärka patientens resurser till att genomföra hälsosamma livsstilsförändringar är 
det av stor vikt att patientutbildning vid typ 2-diabetes anpassas utifrån patienternas 
individuella behov kring kunskap och stöd. Det synes kunna vara en svårighet att 
undervisa en hel grupp på en nivå som passar alla då det inte finns möjlighet att fullt ut 
anpassa informationen till den enskilda individens behov. Om patienterna får 
grundläggande kunskaper vid grupputbildningen skulle detta dock kunna gynna att mer 
tid finns över till den individuella utbildningen vid besöken hos diabetessköterskan. Att 
få den grundläggande utbildningen i gruppform skulle också kunna leda till att 
patienterna har lättare att ta till sig den individuella utbildningen. Det saknas dock 
forskning kring huruvida grupputbildning kan öka patientens förmåga att ta till sig den 
individuella utbildningen. Att studera hur patienter med typ 2-diabetes kan ta till sig 
information i grupp och huruvida grupputbildningen påverkar patienters förmåga att ta 
till sig den individuella utbildningen anses därför vara av intresse.  
 
 

SYFTE 
Studiens syfte är att beskriva hur patienter med typ 2-diabetes upplever grupputbildning 
och hur det påverkat livet efteråt.  
 
 



 9 

METOD 

Ansats 
Författarna har valt en kvalitativ ansats med livsvärldsteorin som grund. Inom kvalitativ 
forskning samlas data vanligen in via intervjuer eller observationer för att få fram 
essensen i fenomenet som undersöks (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 188-
189). Genom kvalitativa intervjuer med livsvärldsteorin som grund kan förståelsen 
kring varje individs unika upplevelse ökas. Vad individen tidigare har varit med om, 
levnadssätt och kultur är exempel på faktorer som påverkar livsvärlden.  Genom att ha 
ett öppet förhållningssätt och en flexibilitet vid undersökning av ett fenomen ökar 
möjligheten till en ökad förståelse för den enskilda individen livsvärld. Författarna vill i 
varje del i uppsatsen ha med livsvärldsperspektivet. Detta för att få fram den unika 
upplevelsen för att en förståelse för sådant som inte bara kan sägas med ord och försöka 
bortse från det som författarna själva upplever som självklart och reflektera över det. 
(Dahlberg 2014, s. 53-69).  

 
Deltagare  
Elva patienter med typ 2-diabetes har tillfrågats om deltagande i studien och av dessa 
har åtta tackat ja för att delta (tabell 1). I samband med tillfrågandet gavs muntlig 
information om studiens syfte. Inklusionskriterier var att patienterna skulle ha 
diagnosen typ 2-diabetes och ha genomgått en diabetesutbildning i grupp.  
 
                

     Tabell 1. Informanter 
Informant Född Kön Sjukdomsdebut 

1 1944 Kvinna 2017 
2 1927 Man 2008 
3 1979 Kvinna 2013 
4 1940 Kvinna 2015 
5 1942 Man 2015 
6 1940 Man 2000 
7 1943 Man 2006 
8 1946 Kvinna 2007 

 
 
Urvalet har gjorts i syfte att resultatet skulle ge en så nyanserad bild som möjligt. 
Urvalet har inte styrts utifrån att ett förutbestämt resultat ska uppnås. Det är viktigt att 
utgå från syftet vid val av informanter, det vill säga vad undersökningen syftar till att ta 
reda på. (Dahlberg 2014, ss. 79-90).  Utifrån nämnda kriterier har ett 
bekvämlighetsurval gjorts men samtidigt ett försök till variation avseende kön, ålder, 
sjukdomstid och behandling. 
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Datainsamling  
Innan intervjuerna påbörjades lämnades ett informationsbrev till verksamhetschefen 
(bilaga 1) för den primärvårdsenhet där patienterna gått sin grupputbildning. 
Verksamhetschefen skrev även på ett medgivande (bilaga 2). Informanterna fick också 
skriftlig information genom ett informationsbrev (bilaga 3) som de fick läsa innan själva 
intervjun startades, detta var ett förtydligande av den muntliga informationen de fick 
genom telefon när de gav sitt första godkännande att delta i studien. Informationsbreven 
förklarade vad studien handlar om och vilka rättigheter patienterna har som deltagare i 
studien. Informationsbrevet tog upp information om själva studien, men tog även upp 
deltagarnas rätt att avbryta sitt deltagande när som helst under studien. 
Informationsbrevet till både verksamhetschefen och informanterna innehöll 
kontaktuppgifter till författarna och information att de var välkomna att ta kontakt vid 
eventuella avbrott eller frågor. I samband med intervjuerna har informanterna fått skriva 
på ett medgivande (bilaga 4). Genom att verksamhetschefen och informanterna skrivit 
på medgivande godkände de sitt deltagande i studien och att studien fick genomföras. 
Informanterna informerades muntligt ännu en gång inför intervjuerna att de fick avbryta 
sitt deltagande när som helst utan en motivering till varför, oavsett ifall de skrivit på ett 
medgivande. De medgivande som är påskrivna kommer att sparas konfidentiellt för att 
obehöriga inte ska få tillgång till materialet.  
 

Intervjuer  
Datainsamlingen har skett genom semisstrukturerade intervjuer med öppna frågor som 
använts för att betrakta och undersöka olika fenomen. Detta för att komma åt 
deltagarens livsvärld och åsikter (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 183-186). 
Öppna frågor ger deltagaren möjligheten att uttrycka sina tankar och känslor kring 
ämnet utan att den som intervjuar lägger sig i eller ställer nya frågor. Detta kan vara 
svårt då intervjuaren måste försöka hålla intervjun inom ramen för studiens syfte och 
fenomen (ibid.).  
 
Inför intervjuerna så har det krävts en del förberedelse. En del frågeområden 
förbereddes inför intervjuerna. Intervjuerna inleddes med en öppningsfråga, som lätt 
ledde in informanten på ämnet som studien handlade om. Det hade även förberetts vissa 
riktade frågor som har använts för att styra informanten till viss del in på ”rätt spår” för 
just denna studie. Även följdfrågor har använts för att föra intervjun framåt såsom 
Berätta mer eller Hur tänker du då? dessa frågor har hjälpt till att få fram djupet och att 
få informanten att utveckla sina tankar om fenomenet. Det kan med fördel vara färre 
riktade frågor än följdfrågor för att få fram de individuella upplevelserna och ett djup i 
intervjun (Dahlberg 2014, ss. 79-90). 
 
Intervjuerna har skett i informanternas hem eller på annan plats som informanterna själv 
valt för att de skulle känna sig trygga och avslappnade och för att de lättare kunna öppna 
upp sig angående sina upplevelser. Informanterna har själva valt tid för intervjun så att 
det passade i deras schema. Intervjuerna har spelats in och därefter transkriberats. De 
frågor som har använts är två huvudfrågor och två frågor har använts som reservfrågor 
ifall informanterna behövt stöttning för att föra intervjun framåt (bilaga 5). 
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Dataanalys  
Analys av insamlad data har skett genom kvalitativ innehållsanalys, vilket används för 
att analysera data i syfte att få en bredare förståelse av ett fenomen (Elo & Kyngäs 
2008). Innehållsanalysen innebär att organisera och tolka den insamlade datan genom 
att läsa materialet flera gånger för en öppen kodning. Kodningen har inneburit att 
extrahera meningsbärande enheter som sammanfaller med studiens syfte och fenomen. 
Efter att meningsbärande enheter har extraherats har de förts samman för att skapa 
underkategorier (Elo & Kyngäs 2008). Underkategorier innehåller flera olika 
meningsbärande enheter som behandlar samma ämne, till exempel Att känna gemenskap 
med andra patienter, detta blir då underkategorin. Det kan underlätta att använda att 
först i underkategorierna för att senare lättare kondensera ner dem till kategorier (Elo & 
Kyngäs 2008), därför är detta gjort under själva analysen. Underkategorier har förts 
samman för att skapa kategorier som sammanfattar två eller fler underkategorier. 
Kategorierna ska ge en förståelse för vad underkategorierna handlar om och ska 
behandla. Till exempel kan underkategorierna: Att bli medveten om kosten, Att bli 
medveten om vikten av egenvård och Att bli medveten om behovet av kunskap användas 
för att skapa kategorin: Att erhålla användbar kunskap i vardagen. Samma sak har i sin 
tur gjorts med huvudkategorierna där kategorier har förts samman för att skapa en 
huvudkategori (Elo & Kyngäs 2008). Huvudkategorierna har i sin tur sammanställts 
under ett tema som sammanfattar huvudkategorierna (ibid.). 
 
Analysen har skett av båda författarna till studien, författarna har individuellt tagit fram 
meningsbärande enheter ur alla intervjuer som de sammanfört för att få ett antal 
gemensamma meningsbärande enheter. Genom att ha skapat en förståelse kring 
innebörden har beslut tagits vad som ska vara i vilken kategori. Författarna har 
genomfört innehållsanalysen gemensamt genom att tillsammans få fram 
underkategorier, kategorier, huvudkategorier och ett tema (bilaga 6). 
 

Etiska överväganden  
Under forskningsprocessen måste respekt för personen som intervjuas hela tiden finnas 
med och individens välmående ska vara det primära att ta hänsyn till. Nyttan med 
studien ska vara större än risken att individen upplever lidande eller skada. En empirisk 
studie bygger på människor och deras upplevelser och åsikter, detta medför att en 
empirisk studie som ska publiceras etiskt ska granskas av den etiska nämnden (SFS 
2003:460). När en empirisk studie sker under utbildning krävs ingen etisk granskning 
från etiska nämnden utan universitetet eller högskolan står för den etiska granskningen 
(SFS 2003:460). Om informanten är i ett underläge i förhållande till författaren av 
studien är det av extra vikt att ta hänsyn till etiska aspekter (SFS, 2003:460). Genom 
fyra huvudkrav inom de etiska aspekterna kan det grundläggande individskyddskravet 
konkretiseras. De fyra huvudkrav som finns är: konfidentialitetskravet, 
informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, ss. 9-
14). Dessa fyra huvudkrav har studien tagit hänsyn till för att skydda informanternas 
självbestämmande och integritet. De fyra huvudkraven tar upp i stora drag att endast 
behöriga personer har tillgång till materialet efter intervjuerna, att informanten har rätt 
att få information om vad som förväntas av dem som informanter i studien, att 
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informanten har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst och att informanterna får 
information hur materialet kommer att hanteras, d.v.s. att materialet endast kommer att 
användas i den aktuella studien (Vetenskapsrådet 2002, ss. 9-14). Det är också viktigt 
att ta hänsyn till informanternas integritet och respektera deras privatliv. Om riskerna 
bedöms kunna vara större än fördelarna med studien måste studien avbrytas (The World 
Medical Association 2018). 
 
 
RESULTAT 
Resultatet behandlar patienternas upplevelse av att delta i en grupputbildning och hur 
livet med typ 2-diabetes har påverkats efter att ha genomgått en grupputbildning. Dessa 
upplevelser presenteras i löpande text inom ett tema, två huvudkategorier, fem 
kategorier (tabell 2) och 13 underkategorier. Det tema som framkom var: Verktyg för att 
hantera typ 2-diabetes. Resultatet behandlas genom de två huvudkategorierna: Kunskap 
och Gemenskap skapar motivation. Dessa två huvudkategorier framträdde under 
innehållsanalysen och är grunden för resultatet som presenteras. Citat har använts för att 
förtydliga och stärka det resultat som har framträtt. 
 
 
         Tabell 2. Framtagna tema, huvudkategorier och kategorier 

Kategori Huvudkategori Tema 

 
• Kunskap genom grupputbildning 

 
• Kunskap genom andra 

 
• Att erhålla användbar kunskap i 
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Verktyg för att hantera typ 2-diabetes 
Grupputbildningen gav informanterna fler verktyg för att hantera sin typ 2-diabetes i 
form av att de fick ökade kunskaper kring sin sjukdom. Känslan av gemenskap vid 
grupputbildningen gav också verktyg för att hantera sjukdomen i vardagen i form av 
ökad motivation och en ökad förståelse.  
 

Kunskap 
Kunskap genom grupputbildning  
Kategorin Kunskap genom grupputbildning är uppbyggd av fyra underkategorier: (1) att 
ha olika förutsättningar, (2) att fortsätta livet som innan, (3) att få skriftlig och muntlig 
information och (4) att få en bättre förståelse för individuell utbildning efter 
grupputbildning. Gemensamt för underkategorierna är hur informanterna upplevt 
informationen i grupputbildningen. 
 

1. Att ha olika förutsättningar 
 
De flesta informanter upplevde att det var informativt att gå grupputbildningen men att 
det kunde upplevas att det var svårt att ta till sig informationen som gavs. Svårigheter 
att ta till sig informationen beskrevs kunna bero på att det var för svår nivå på det som 
lärdes ut eller att det var för mycket information att ta in. Det framgick att många 
upplevde grupputbildningen som givande men att det kunde vara lite svårt att komma 
ihåg vad som sades på utbildningen då det endast stod på till exempel en tavla.  
 

 
 
”Jo men visst, ja det var väldigt bra det var mycket 
grejer var det ju. De visade ju då på en tavla då var det 
var en massa grejer punkter och allting men det 
kommer man ju inte ihåg nu (Skratt). Det gör man 
inte. Men visst nä det var bra och kul var det ju med 
ju.”                                                          (Informant 5)   
  

 
Det framkom att en svårighet med grupputbildning var att deltagarna hade olika 
kunskapsnivåer sen tidigare. Informanterna påpekade att de olika kunskaperna de hade 
var beroende på vilken ålder de var i. Det uppfattades som lättare att ta till sig den nya 
kunskapen för de yngre i gruppen. Att ha haft diagnosen typ 2-diabetes i 30 år 
upplevdes inte säga något om själva kunskapsnivån, då de inte upplevdes ha lika 
djupgående kunskap om själva sjukdomen som de som var yngre. Det upplevdes av 
informanterna att yngre personer med typ 2-diabetes har lättare att ta till sig och leta 
egen information om själva sjukdomen. Utbildningen upplevdes eventuellt kunna ge 
mer ifall deltagarna var i samma ålder och hade haft mer lika förutsättningar i vardagen. 
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Å andra sidan upplevde informanterna att det blev ett bra utbyte under 
grupputbildningen då de yngre kunde ge informationen som de äldre saknade och de 
äldre kunde i sin tur ge information om bland annat komplikationer till de yngre. 
Informanterna beskrev att gruppmedlemmarnas olika förutsättningar ledde till att de 
kunde se olika på saker och ting. 
 
 
 

”Frågan är om det hade gett mer om man varit i 
samma ålder allihopa istället. Så att man hade haft lite 
samma förutsättningar i vardagen på nått vis. Det var 
ju det som skilde oss väldigt mycket åt nu när vi satt 
och diskutera både mat å motion och sånt.”  

                    (Informant 3) 

 

2. Att fortsätta livet som innan 
 
Informanterna beskrev att deras levnadsvanor inte påverkats så mycket av sjukdomen 
och att de även innan grupputbildningen levde ganska hälsosamt. Grupputbildningen 
ledde därför inte till någon nämnvärd förändring i deras vardag, då grupputbildningen 
inte gav mer information än vad de tidigare fått från diabetessköterskan.  
 
Det framkom att grupputbildningen inte tillfört tillräckligt med ny kunskap för att vara 
tillräckligt givande. Att ha information sedan tidigare gjorde att det inte upplevdes ge 
något att delta i grupputbildningen i fråga om ren faktakunskap. Trots upplevelsen av att 
ny kunskap inte tillfördes gav utbildningen en tankeställare kring de ämnen 
informanterna haft tidigare kunskap om. 

 
 

”Ja jag använder inte mer än vad vi fick förut utav 
diabetessköterskan när vi börja gå där ute på 
vårdcentralen speciellt då va. Så vi har väl hela tiden 
pratat med henne och sen har vi väl ändrat lite grann 
våran kost efter så, men inget speciellt bara för vi var 
där på det informationsmötet utan den informationen 
hade jag innan.”                                     (Informant 7) 
 

 

3. Att få skriftlig och muntlig information 
 
Utöver den muntliga informationen vid grupputbildningen fick deltagarna också 
skriftlig information i form av handböcker. Det upplevdes positivt att få både muntlig 
och skriftlig information. Det upplevdes även att innehållet i grupputbildningen blev 
fylligare då de fick handböcker. 
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”Ja man fick ju väldigt mycket kostförslag, å vi fick ju 
handböcker å sådär också som vi kan bläddra i. Så att 
det blev fylligare med den, absolut.”  

                   (Informant 4) 
 

 

4. Att få en bättre förståelse för individuell utbildning efter grupputbildning. 
 
Informanterna upplevde att det var en fördel att ha gått både grupputbildningen och ha 
sin individuella utbildning med diabetessköterskan. Det framgick att den individuella 
utbildningen var mer specificerad på just den enskilda individen, grupputbildningen gav 
istället en mer övergripande information och kunskap. Den största delen av kunskapen 
sågs komma från grupputbildningen som gav mer allmän information än den 
individuella utbildningen. 
 
 

”Jag menar det var ju massa information nu då mot 
när man går på efterkontroll då är det ju bara dom här 
testerna då som hon tar då va liksom och så. Så det är 
väl lite skillnad det är det ju.”                (Informant 5) 
 

 
Då informanterna upplevde att grupputbildningen gav en bredare kunskap skapade det 
mer förståelse vid de individuella träffarna med diabetessköterskan. Det beskrevs att det 
skulle varit svårt och jobbigt att ta in all information som gavs vid grupputbildningen vi 
de individuella besöken. Det underlättade att informationen istället var i gruppform. 
Därför upplevde informanterna att en kombination av individuell- och grupputbildning 
som det bästa för att få optimala förutsättningar för att hantera sin vardag med typ 2-
diabetes. 
 
 

”Nej men det är, det är en kombination så det är ju 
bra. Det är ju väldigt bra med grupputbildningen 
också för att då tar dom ju allt generellt va när vi sitter 
enskilt då pratar vi mer specifikt om saker och ting. 
Så det är ju inget fel å ha grupputbildning.” 
                       (Informant 7) 
 

 
Förståelsen för det som diabetessköterskan säger på de enskilda mötena upplevde 
informanterna har ökat efter grupputbildningen. Det ledde inte bara till en bättre 
förståelse kring kost och motion utan även en bättre förståelse för mätvärden och 
behandling. 
 
 

”För att hon (diabetessköterskan) säger ja ett 
påstående eller vad man ska kalla det och då har jag 
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bättre förståelse för det hon säger. Ehhm… det tycker 
jag och å mätvärden å sånt de man får lite djupare 
insyn i detta tycker jag.”                        (Informant 6) 
 

 

Kunskap genom andra  
Kategorin Kunskap genom andra är uppbyggd av två underkategorier: (1) Att inte 
känna sig ensam och (2) att utbyta erfarenhet. Gemensamt för underkategorierna är 
upplevelsen av att träffa andra med typ 2-diabetes och att dela erfarenheter. 
 

1. Att inte känna sig ensam 
 
Grupputbildningen upplevdes positiv ur ett socialt perspektiv. Informanterna upplevde 
att stämningen i gruppen var trevlig och informell. Det var mycket skämt och småprat 
mellan deltagarna. Det var ett öppet klimat och det var inte var någon som var utanför, 
satt tyst eller pratade för mycket. 
 
 

”….det var en väldigt trevlig grupp så att ehh, vi 
småpratade och man behövde inte skämmas för 
varandra utan det var som du och jag nu sitter här å, så 
det kändes bra. Ja absolut.”                    (Informant 1) 

 
 
Det upplevdes positivt att få nya bekantskaper. Det kunde hända att deltagarna sågs på 
en föreläsning efter de gått utbildningen och kände då en samhörighet och en 
självklarhet kring att sätta sig ihop. Deltagarna hade inte fortsatt umgås privat efter 
utbildningen men hejade på varandra när det sågs i staden eller i mataffären. Att de inte 
fortsatt umgås antogs bero på att de var i olika åldrar.  En del informanter väntade på ett 
uppföljningstillfälle efter grupputbildningen och såg fram emot att ses igen. 
 
 
Att lära känna andra med typ 2-diabetes upplevdes som positivt. Deltagarna kunde 
utbyta erfarenheter och diskutera med varandra och kände en förståelse från de andra i 
gruppen. Det beskrevs att människor i omgivningen kunde vara oförstående och att få 
träffa andra som var i samma situation som en själv upplevdes givande. Även om 
åldersskillnaden på deltagarna i gruppen var stor upplevdes en gemenskap.  
 
 

”Men sådär väldigt mycket oförståelse från 
utomstående och det märkte vi i gruppen att det var 
skönt att vi förstod varandra väldigt bra och då blir det 
mycket diskussioner oavsett ämnet faktiskt.”  
                       (Informant 3) 
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2. Att utbyta erfarenheter 
 
Vid varje utbildningstillfälle togs olika ämnen upp. Alla deltagarna fick utrymme till att 
dela med sig av sina åsikter och erfarenheter kring det specifika ämnet. Det upplevdes 
att det fanns tid för att kunna diskutera och resonera med de andra deltagarna i gruppen 
och att deltagarna kunde ha väldigt olika perspektiv och resonera på olika sätt. Det som 
deltagarna tog upp och diskuterade kring bekräftades och kommenterades av 
sjuksköterskorna som ledde gruppen.  
 
 

” … grupputbildningen det var ju lite längre tid så 
man kunde resonera mycket mer å vi fick ju prova 
olika typer av diet som vi åt där.”           

                    (Informant 2) 
 
 
Deltagarna i gruppen samtalade kring problem de hade relaterat till sin sjukdom. Det 
upplevdes positivt att få de andra deltagarnas syn på problemen och höra hur de andra 
hanterat olika svårigheter i vardagen med typ 2-diabetes samt själv dela med sig av sina 
tips och lösningar kring olika problem. Grupputbildningen gav utrymme för ventilation 
av tankar och känslor.  
 
  

”...det är ju mycket saker som har fördjupats i och 
med den grupputbildningen, man kom närmare 
personerna i fråga och deras problem man hade inte 
bara sina egna, om man nu ska kalla det för problem 
men å då kunde man fördjupa sig i andras och hur de 
hade löst för få de blir bättre. Det tycker jag, det var 
värdefullt.”                      (Informant 6) 

 
 
Det upplevdes vara en fördel att deltagarna var i olika åldrar och hade olika stadie av 
typ 2-diabetes vid utbytet av erfarenheter. De andra deltagarna kunde säga saker med 
andra ord. Det upplevdes vara lättare att ta till sig och förstå information när andra 
deltagare delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter och flera pratat om samma 
sak fast på olika sätt. Informanterna hade lättare att förstå informationen när den kunde 
relateras till någon annan.  
 
 

”Ja men ja för oftast kan man relatera lite till nånting 
eller till någon annan som sa nånting. Ehh när man få 
ny information till exempel så ja men det pratade ju 
han om så man fattar på något vis eller liksom man 
kan, ja jag tror det. Man kan liksom ta på det på ett 
annat sätt när man fått höra många andra prata om 
samma saker.”   
                       (Informant 3)       
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Att utbyta tips med de andra deltagarna kring kost beskrevs som givande. Det gavs 
utrymme i utbildningen kring att tipsa varandra om hälsosamma livsmedel och maträtter 
som håller blodsockret på en bra nivå. 
 
 

”...flera hade ju kommit på vissa knep med å göra 
olika äta på olika sätt blanda å lite så det blev gott å 
så, det var också en ehh jag tror vi höll på i en hel 
timme med bara, så har jag gjort och detta blev gott å 
det blev nyttigt och sockret gick upp eller ner och det 
tycker jag var bra.”                                (Informant 6) 

 
 
  

Att erhålla användbar kunskap i vardagen  
Kategorin Att erhålla användbar kunskap i vardagen är uppbyggd av tre 
underkategorier: (1) att använda sig av kunskapen, (2) att bli medveten om kosten och 
(3) att vara medveten om vikten av egenvård. Gemensamt för underkategorierna är hur 
informanterna kunnat applicera kunskapen från grupputbildningen på vardagen och hur 
det är att leva med typ 2-diabetes. 
 

1. Att använda sig av kunskapen 
 
Att de fick med sig nyttig information från grupputbildningen var informanterna 
överens om. Men det visade sig att de tog åt sig olika mycket av de olika delarna. De 
stora delarna som de upplevde att de fick med sig och kunde använda i vardagen var 
framförallt kosten men även vikten av motion och att ta hand om sina fötter. Det 
framgick att grupputbildningen gav dem verktyg för att klara vardagen med typ 2-
diabetes.  
 
 

”Men vi har ju lärt oss lite under åren som har vart 
och inte minst på den här kursen vi har haft vad man 
ska äta och när och hur. Det har vi ju väldigt nytta 
av....”                                                      (Informant 2) 

 
 
Att kunna reflektera kring vad de fått med sig visar på en djupare förståelse för den 
informationen som de fick under grupputbildningen. De upplevde sig ha fått en 
förståelse i hur de kunde applicera kunskapen i det dagliga livet. 
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”Det var nog som jag och den ena killen konstatera 
lite när vi satt och diskutera någon av de sista 
gångerna sådär, för då var det också lite vad har ni fått 
ut av det. Och då var det nog den insikten lite att ehh 
det hjälper ju inte bara att inte äta en kaka liksom.” 
                                           (Informant 3) 
 

 
Det framgick det att det är viktigt att förstå hur blodsockret fungerar. Att kunna känna 
av blodsockerförändringarna och ha en förståelse för att detta kan påverka humöret 
framkom som något som var negativt då det även kan påverka den närmaste 
omgivningen. Informanterna upplevde att grupputbildningen har skapat en bättre 
förståelse för vad svängningar i blodsockret betyder och vad det är som orsakar det. Att 
förstå vad svängningarna beror på gör också att betydelsen av att få blodsockret jämt får 
en annan innebörd. Det framgick även att de fått en förståelse kring hur bra 
blodsockervärden kan höra samman med hjärt- och kärlsjukdomar. 
 
 

”Sen har jag, nu är det är bättre för att jag har gått ner 
en del i vikt. Jag har gått ner ungefär 12 kg nu på ett 
år. Å det har gjort att det är mycket bättre, min socker 
har gått ner. Mitt långsocker låg på 54…56 //och nu är 
det nere i 51. Så det har blitt en förbättring, och i och 
med att jag också har hjärta- kärl sjukdom så har det 
också förbättrat med viktminskningen. Det har gjort 
väldigt mycket med att mina värden är mycket bättre.”  
                       (Informant 6) 

 

2. Att bli medveten om kosten 
 
Att leva med typ 2-diabetes innebär en konstant fundering kring kost. Tankar kring 
kosten och vad som höjer respektive sänker blodsockret finns ofta i bakhuvudet hos 
patienter med typ 2-diabetes.  
 
 

”Å sen när jag bakar så har jag väl försökt å ändra 
också på å ta annat socker då lite grann istället bara 
då istället för vitt socker å sådär. Så jag ändrar på 
det viset.”                                            (Informant 8) 
 

 
Grupputbildning inom typ 2-diabetes gav en ökad förståelse och en medvetenhet för hur 
kosten bör komponeras vid en typ 2-diabetesdiagnos. Att få en grundläggande 
information om kost men även olika tips på olika mellanmål var en positiv sak som 
framkom hos informanterna. De fick en ökad förståelse för hur socker i maten påverkar 
kroppen och blodsockret. 



 20 

 
”Ehhm ja men när det gäller som med maten och 
såna grejer till exempel då fick vi ju tips på att äta 
mycket ja men som morötter å såna grejer å det har 
man ju inte tänkt på. Men börja äta med det så går 
inte sockret upp lika fort för då ska ju magen 
bearbeta en sak i taget å, å det som är fascinerande 
är att man har märkt att det funkar.”  
                   (Informant 3) 
 

 
Det framkom att även om informanterna hade fått kunskapen till sig om hur de bör äta 
så hörde det inte ihop med livskvalité alla gånger. Att kunna unna sig lite ibland 
beskrevs som en väsentlig del i att ha ett kvalitativt liv, för annars kunde det upplevas 
att livet levs under tvång i vad som tillåts eller inte tillåts äta vid typ 2-diabetes. 
 
 

”Men sen är det ju, man vill ju inte leva för extremt 
heller utan man vill ju ta det utav detta och det 
framkom ju under utbildningen att man ska inte leva 
som en asket. Man ska kunna ta till vara godheterna 
det som är lite gott i livet annars så ska man leva ett 
extremt då blir det tråkigt helt enkelt å då tappar man 
suget.”                                                    (Informant 6) 
 

 

 

3. Att vara medveten om vikten av egenvård 
 
En kunskap som informanterna fick efter grupputbildningen var att ifall de utför 
egenvård kan det hjälpa den medicinering de fått mot typ 2-diabetes. Det vill säga ifall 
kosten sköts på rätt sätt så kan den indirekt sänka ,öblodsockret och hjälpa 
medicineringen att sänka blodsockret på lång sikt. Att ha förståelse för hur kost och 
motion påverkar blodsockret hjälper patienten att komplettera den medicinska 
behandling som finns. Insikten om att tabletter inte kommer lösa allt framgick hos 
informanterna vilket gjorde att de framhävde nyttan med egenvården i vardagen. 
 
 

”Ehh å då ur perspektivet att asså det här som dom 
kallar för självmedicinering att faktiskt göra vad jag 
kan för att hjälpa den medicineringen jag får utöver 
om man säger så. Är jag smart mot mig själv med mat 
och motion och jämna tider och hela kittet så hjälper 
ju dom medicinerna jag får till det lilla extra som jag 
inte kan lösa själv om man säger så. Så det är väl den 
insikten kan jag tycka, att jag kan inte, jag kan inte tro 
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att några tabletter ska lösa allting åt mig eller att 
någon annan ska göra det. Jag har en sjukdom och det 
är bara att gilla läget och leva därefter.”  

                   (Informant 3) 
 
 

Gemenskap skapar motivation 
Tankar om framtiden 
Kategorin tankar om framtiden är uppbyggd av två underkategorier: (1) att känna oro 
och (2) att se sig själv i relation till andra. Gemensamt för underkategorierna är oron 
kring att försämras i sin typ 2-diabetes och att drabbas av komplikationer och vikten av 
stöd från omgivningen. 
 

1. Att känna oro 
 
Informanterna beskrev en oro för att i framtiden få diabeteskomplikationer. Genom att 
hålla blodsockret på en bra nivå och utföra egenvård försökte de förebygga framtida 
komplikationer. Att träffa andra som drabbats av komplikationer ledde till oro för att 
själv hamna i samma situation, men gav också motivation till att själv inte försämras i 
sin sjukdom.  
 
 

”Och eftersom man har lite dåliga exempel så tog man 
fasta på vad man skulle göra själv för att faktiskt inte 
hamna där. Nu kanske alltså vården är ju mycket 
bättre idag än vad det var när han levde och sådär men 
ändå. Allt man kan göra för å hjälpa sig själv tycker 
jag är bra.”                                              (Informant 3) 
 

 
 
Att ha en kronisk sjukdom och få information om risken för framtida komplikationer 
vid grupputbildningen kunde upplevas som jobbigt. Det upplevdes påfrestande att 
ständigt behöva leva med typ 2-diabetes och att alltid ha sjukdomen i bakhuvudet. Att 
unna sig sötsaker kunde ge dåligt samvete efteråt och en rädsla för att få 
komplikationer.   
 
 
 

” …jag tänker ju ganska mycket på, på vad jag äter å 
så sen att jag inte sköter mig alltid utan jag syndar det 
gör jag. Men att jag, jag har det i bakhuvudet jämt så 
jag tycker att det är lite sådär kan jag tycka, lite tråkigt 
och jobbigt jag har alltid tyckt det har vart gott med 
godis och kakor å sådär lite å det kan jag väl ta nån, 
det tar jag väl nån gång med. Men jag tänker alltid då, 
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å när jag väl har tatt den så tänker jag det fy fasiken 
alltså va, va nej det är inte bra då kan jag bli sämre 
och sådär. Så jag har det i bakhuvudet.” 

                    (Informant 8) 
  
 
 
Informanterna beskrev att informationen de fick i grupputbildningen kring skötsel av 
fötterna för att förebygga fotkomplikationer upplevdes som viktigt. Besvär med värk 
och domningar i fötterna ledde till en rädsla för att ha drabbats av fotkomplikationer. 
Ovissheten om besvären berodde på diabetessjukdomen eller inte, ledde till en 
oroskänsla. En maktlöshet upplevdes över att det inte fanns något att göra åt besvären 
med fötterna och att inte veta vad det ska leda till.  
 
 

”...jag vet inte om det beror på det men jag har ont i 
mina fötter och mina ben. Å mina fötter, mina tår dom 
sover nästan jämt och benen har jag också ont i och 
jag vet ju inte, det är ingen som har sagt direkt att det 
beror på det men många säger ju det också att det har 
ju med fötter och sånt å göra också.”     (Informant 8) 

 
 

2. Att se sig själv i relation till andra 
 
Att vid grupputbildningen träffa andra deltagare som hade mer besvär av sin diabetes 
gav informanterna en känsla av tacksamhet över sin egen situation. Det gav också 
upplevelse av att vara ”friskare” än de andra och knappt märka av sin diabetes i 
jämförelse med de andra.  
 
 

”Vi var nog dom som haft kanske minst besvär utav 
det här. En del utav eleverna de hade ju haft väldiga 
besvär och hade fortfarande. Så får vi fortsätta så här 
då är vi tacksamma.”                             (Informant 2) 
 

 
 
Informanterna kunde uppleva att en del av deltagarna skötte sig sämre än vad de borde. 
Att möta andra med mer besvär av sin diabetes gav samtidigt en oro för att själv inte 
hamna i samma situation och gav motivation till att fortsätta kämpa för att hålla 
blodsockret på en bra nivå. Det gav en förståelse för vilka besvär och komplikationer 
som typ 2-diabetes kan leda till i framtiden. 
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Omgivningens betydelse 
Kategorin omgivningens betydelse är uppbyggd av två underkategorier: (1) att ha någon 
som stöttar och (2) att känna sig förstådd av andra. Gemensamt för underkategorierna är 
hur stödet från människor i informanternas omgivning påverkar hur det är att leva med 
typ 2-diabetes.   
 

1. Att ha någon som stöttar 
 
Att ha personer i sin omgivning som stöttar en i diabetessjukdomen upplevde 
informanterna som viktigt. Det beskrevs vara värdefullt att ha någon nära som kan tolka 
tecken på att blodsockret blir för lågt. Vid fysisk aktivitet beskrevs det vara ett problem 
med mycket blodsockersvängningar och att då ha någon anhörig som kan läsa av när 
blodsockret blir för lågt upplevdes som en trygghet.  
 
 

”Ehh som tur är har jag en danspartner som läser av 
mig, han är som en liten diabeteshund (skratt). Jag 
kan säga tack vare honom så löser vi träningarna och 
tävlandet bra.”                                        (Informant 3) 

 
 
Informanter som hade en respektive som också hade typ 2-diabetes upplevde att det var 
en fördel att de hade sjukdom båda två. Att båda två hade samma förutsättningar och 
tillsammans kunde applicera kunskapen de fått i grupputbildningen i vardagen 
upplevdes som positivt.  
 
 

”Det går väldigt bra å leva med med diabetes och det 
är en fördel att vi har det båda två egentligen. Det 
hade varit en ännu större fördel om vi inte hade haft 
det nån. Men det är som det är.”            (Informant 2) 

 
 
Informanter som inte hade en respektive med typ 2-diabetes kunde uppleva det som en 
svårighet att applicera kunskapen de fått i grupputbildningen, om deras respektive inte 
hade samma intresse av att införa hälsosamma levnadsvanor. Att på egen hand försöka 
göra livsstilsförändringar utan sin respektives stöd upplevdes som ett dilemma. 
    
  

2. Att känna sig förstådd av andra 
 
Informanterna beskrev att det var betydelsefullt att personer i dess omgivning hade en 
förståelse för hur det är att leva med typ 2-diabetes för att de skulle få stöd i att hantera 
sin sjukdom.  Informanterna kunde uppleva sig vara till besvär när de blev bortbjudna 
och att det som bjöds på behövde anpassas utifrån deras behov.  
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”Det viktigaste är ju att man kanske förståelse för dom 
som har diabetes två om man inte har det själv. Dom 
tycker då att dom är så försiktiga och när man ska bju 
dom på nånting så ska dom inte äta det och inte äta 
det va. Det tänker man ju inte på samma sätt när man 
har det själv då får man en mer förståelse för de andra 
som lider om man nu ska säga det så utav diabetes 
två.”                                          (Informant 7) 

 
 
Det upplevdes finnas en okunskap bland människor i omgivningen kring hur mycket det 
krävs för att ständigt sköta sin typ 2-diabetes och hålla blodsockret på en bra nivå.  
Informanterna beskrev att omgivningen kunde vara oförstående. Att träffa andra 
patienter med diabetes vid grupputbildning upplevdes ge en känsla av sammanhang.  
 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar på att patienter med typ 2-diabetes fick ökade kunskaper kring sin 
sjukdom efter deltagande i grupputbildning. Det upplevdes fördelaktigt att få en 
kombinerad utbildning både på gruppnivå och individuellt. Grupputbildning gav en 
bredare grund att stå på för att lättare kunna ta till sig den individuella utbildningen. 
Grupputbildningen bidrog till en känsla av gemenskap och det upplevdes positivt att 
dela sina erfarenheter med andra i samma situation. Resultatet visar även på en viss 
förändring av levnadsvanor efter deltagande i en grupputbildning.  
 
Informationen som gavs på utbildningen kunde upplevdes både som för svår och för 
enkel. Detta kan sannolikt bero på att gruppdeltagarna hade olika kunskapsnivå kring 
typ 2-diabetes innan utbildningen och hade olika förutsättningar för att ta till sig 
kunskap. Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver att patienten har rätt att få information 
om sin sjukdom utifrån ett patientcentrerat perspektiv. Informationen ska anpassas 
utifrån faktorer såsom patientens individuella förutsättningar, ålder och tidigare 
erfarenhet. Att nivån på informationen inte var anpassad till alla deltagares 
förutsättningar är inte i enlighet med ett patientcentrerat och individanpassat perspektiv. 
Tankar väcks kring om deltagarna skulle ha lättare att ta till sig och förstå informationen 
i utbildningen om grupperna utformas utifrån faktorer som till exempel deltagarnas 
kunskapsnivå och ålder så att grupperna skulle bli mer homogena och i högre grad 
kunna anpassas till individernas enskilda förutsättningar. Odgers-Jewell et al. (2017)  
beskriver att om patienterna får styra innehållet i utbildningen och lyfta de ämnen som 
de har behov av att diskutera kan det också gynna att utbildningen blir patientcentrerad. 
Detta har setts framgångsrikt i grupputbildning. 
 
Det framkom att deltagarna inte upplevde att sjukdomen påverkade deras vardag i så 
hög grad på grund av att de inte hade så mycket besvär av sin typ 2-diabetes. Trots att 
typ 2-diabetes inte upplevdes påverka deras vardag i en större utsträckning framkom det 
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att patienterna ändå tänkte på att göra hälsosamma val gällande kost, att motionera 
regelbundet och kontinuerligt kontrollera sitt blodsocker. Patienterna anpassade ständigt 
sina levnadsvanor i förhållande till sin sjukdom men samtidigt upplevde de att de inte 
märkte av sin sjukdom så mycket. Johansson, Ekebergh och Dahlberg (2009) beskriver 
hur patienter med diabetes strävar efter att sjukdomen ska bli en naturlig del av deras 
vardag och att detta kan ses som en process. Att patienterna kände att de inte behöver 
tänka så mycket på sin typ 2-diabetes i vardagen skulle kunna bero på att de kommit så 
långt i denna process med att integrera sjukdomen i sin vardag med hjälp av kunskapen 
de fått via patientutbildning och upplever en känsla av livskvalité trots sjukdom 
(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 80-83).  
 
Resultatet visade att deltagarna hade en del kunskaper om typ 2-diabetes redan innan 
grupputbildningen och det kunde upplevas att grupputbildningen inte gav så mycket ny 
kunskap. Då informanterna som deltog i studien inte var nydiagnostiserade (tabell 1) när 
de gick utbildningen uppstår frågor kring ifall grupputbildningen skulle gett mer ifall 
förhållandena varit annorlunda. Sannolikt skulle grupputbildningen kunnat ge mer 
kunskap om patienterna gått utbildningen när de nyligen fått sin diagnos. Samtidigt 
visar resultatet att utbildningen gav möjlighet till att utbyta erfarenheter, vid en 
grupputbildning med endast nydiagnostiserade patienter hade sannolikt inte utbytet av 
erfarenheter varit lika stort.  
 
Det framkom att det var en fördel att ha gått grupputbildning för att lättare ta till sig och 
förstå den individuella utbildningen vid besöken hos diabetessköterskan. 
Grupputbildning ger tid och möjlighet till att få en mer djupgående information jämfört 
med endast individuell utbildning och är tidssparande då flera patienter utbildas 
samtidigt (Odgers-Jewell et al. 2017). Att grupputbildningen ger en bredare kunskap 
och en ökad förståelse för den individuella diabetesvården är gynnsamt ur ett hållbart 
utvecklingsperspektiv. Patientutbildning är grundläggande i diabetesvården för att 
patienterna ska få tillräcklig kunskap kring sin sjukdom och för att ge förutsättningar för 
en god egenvård och på sikt förebygga komplikationer. Detta leder i sin tur till 
minskade vårdkostnader och ett ökat välbefinnande för patienterna. Trots detta är det få 
patienter med typ 2-diabetes som erbjuds grupputbildning. Det beskrivs att det behövs 
en pedagogisk kompetens för att hålla i utbildningen och goda kunskaper kring typ 2-
diabetes (Socialstyrelsen 2017, s. 31-32). Husdal et al. (2018) beskriver att endast två av 
fem av patienterna har tillgång till en diabetessköterska med pedagogisk kompetens. 
Kombinationen av tidsbrist och bristande kompetens skulle kunna vara orsaken till 
varför så få erbjuds grupputbildning. Även om grupputbildning kostar mer än 
individuell utbildning relaterat till fler utbildningstillfällen och att det är mer 
tidskrävande så är det mer kostnadseffektivt över tid då grupputbildning har visats ha så 
god effekt på HbA1c (SBU 2009).  
 
Resultatet visade att grupputbildningen framförallt gav ökade kunskaper kring kost vid 
typ 2-diabetes. Kunskaper kring sjukdomslära samt vikten av motion och att ta hand om 
sina fötter framkom till viss del ha ökats efter deltagande i grupputbildning. Att ha 
deltagit i en grupputbildning ses ge en ökad förståelse kring blodsockret och vad 
svängningar i blodsockret kan bero på. Fant (2012) beskriver detta samband, det vill 
säga att grupputbildningen ger patienterna ökade resurser för att hantera sin typ 2- 
diabetes i vardagen.  
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En gemensam nämnare som framkom i resultatet var att patienter med typ 2-diabetes 
upplevde en trygghet i att kunna känna stöd från andra i deras omgivning. Resultatet 
behandlar bland annat betydelsen av att få möjlighet till att dela sina kunskaper med 
andra människors i samma situation som en själv. Resultatet visade på att det fanns en 
positiv anda och energi att hämta från att träffa andra som hade typ-2 diabetes. Att få 
dela erfarenheter med andra gav enligt resultatet en ökad förståelse för sin egen och 
andras situation. Litchman, Rothwell och Edelman (2018) styrker det faktum att det 
framkommer att gemenskap mellan personer med typ 2-diabetes är en väsentlig del för 
att finna motivation och förståelse. Upplevelsen av gemenskap vid grupputbildning är 
något som genomsyrar hela resultatet och bedöms vara en av de viktigaste delarna i 
utbildningen. En orsak till detta kan vara att känslan av gemenskap är något som den 
enskilda diabetesutbildningen inte kan ge. Även om diabetessköterskan har goda 
kunskaper kring sjukdomen kan hon förmodligen aldrig få full förståelse för hur det är 
att leva med diabetes såsom patienterna själva. Litchman, Rothwell och Edelman (2018) 
påvisar att en väsentlig del i att kunna ta till sig kunskap är tillgången till stöd. Ofta kan 
en patient med typ 2-diabetes uppleva att omgivningen försöker förstå och stödja men 
det är inte samma sak som att dela sina erfarenheter med någon som har samma 
sjukdom som en själv (ibid.). Informanter som hade en nära anhörig som också hade typ 
2-diabetes upplevde ett stöd i att ha någon nära som förstod och som delade samma 
livsstil. Även om informanterna upplevde ett stöd i att dela sin situation med närstående 
som också hade diabetes upplevde de det betydelsefullt att träffa andra i samma 
situation vid grupputbildningen. Detta tros kunna bero på att ens livspartners livsvärld 
ofta är mer lik ens egen. Livsvärlden byggs till stor upp av vardagliga erfarenheter. 
Livsvärlden är den verklighet som dagligen upplevs och som ses som en självklarhet 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 145). Att få ta del av andras erfarenheter och 
livsvärldsperspektiv vid grupputbildningen kan därför sannolikt vara givande på ett 
annat sätt än att endast dela sina erfarenheter med anhöriga. Rygg et al. (2010) beskriver 
att människor har ett behov av att få träffa andra i liknande situation som sig själv. Att 
patienter med typ 2-diabetes får träffa andra patienter med samma diagnos beskrivs 
minska känslan av osäkerhet och ge ökad självkänsla. Det beskrivs att patienter med 
kroniska sjukdomar ofta har ett behov jämföra sig med andra och att jämföra sig med 
någon som är sämre kan leda till en känsla av att vara friskare (Rygg et al. 2010). Detta 
stämmer väl överens med resultatet i den aktuella studien. Deltagarna upplevde sig 
friskare när de träffade andra som hade mer besvär av sin diabetes vilket även ledde till 
en känsla av tacksamhet för sin egen situation.  
 
Att leva med typ 2-diabetes innebär att ständigt behöva ha kontroll och om kontrollen 
släpps ökas risken för komplikationer (Johansson, Ekebergh & Dahlberg 2009). I 
resultatet framkom att patienterna kunde känna en viss oro för att få komplikationer.  
Genom en god egenvård försökte patienterna förebygga framtida komplikationer. Att 
patienterna genom grupputbildning fick fler verktyg för att hantera sin sjukdom och 
kunde diskutera sina problem och svårigheter med andra deltagarna anser författarna 
kunna ha en koppling till upplevelse av ökad kontroll och minskad oro. Deltagarna i den 
aktuella studien hade dock inte så mycket besvär av sin diabetes och hade redan god 
kontroll över sitt blodsocker. Författarna reflekterar kring om grupputbildning skulle 
kunna ha en ännu mer positiv effekt för att minska och oro genom ökad kunskap för 
patienter som har en ännu mer svårbehandlad diabetes och som upplevelser större oro 
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för komplikationer. Att dela med sig av sina erfarenheter beskrivs skapa en förståelse 
som gör att inlärningen underlättas (Litchman, Rothwell & Edelman 2018). 

 

Metoddiskussion 
Valet av studiedesign var kvalitativ ansats. Att mäta kvalitén på en kvalitativ studie låter 
sig göras på ett annat sätt än vid en kvantitativ studie. Detta då det i en kvalitativ studie 
är själva forskningsfrågan som styr hur studien genomförs. Det finns inte lika tydliga 
riktlinjer såsom vid kvantitativa undersökningar (Rolfe 2006). Att utgå från 
livsvärldsperspektivet för att få en fördjupad förståelse för enskilda individens 
upplevelse är det grundläggande syftet. Att ha ett stort antal informanter är därför svårt 
att tidsmässigt genomföra. I kvalitativ forskning behövs inte heller ett så stort urval för 
att uppnå en ökad förståelse kring fenomenet. (Dahlberg 2014, s. 80). Det har upplevts 
att metoden med semistrukturerade intervjuer som är vald har kunnat svara till studiens 
syfte. En kvantitativ ansats med enkäter skulle kunna ha använts men då hade 
förmodligen den djupa förståelsen kring hur grupputbildningen påverkat livet för 
deltagarna efter grupputbildning tappats. En eventuell fördel hade kunnat vara att 
grupputbildningens effekt på mätbara variabler såsom HbA1c, vikt och blodtryck hade 
kunnat ses. 
 
I denna studie så har det använts semistrukturerade intervjuer vilket är ett bra sätt att få 
informanten att tala fritt om hur denne känner gentemot huvudfrågorna och inte komma 
för långt från syftet (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 183-186). Det har 
upplevts varit en fördel att ha semistrukturerade intervjuer då informanterna har haft 
möjlighet att prata utan att ha blivit störda i deras tankemönster samtidigt som det har 
funnits en struktur att hålla sig till. Det har setts att semistrukturerade intervjuer kan 
vara underlättande för både informanten och för den som håller i intervjun (Lundman & 
Hällgren Granheim 2012, ss. 189-199). Nackdelen har dock varit när informanterna inte 
har varit så pratglada och inte berättat så mycket så har det behövts användas 
fortsättningsfrågor såsom: fortsätt och kan du utveckla. Detta upplevs ha gjort att en del 
informanter blivit ställda och inte vet vad de ska säga då de inte riktigt vet själva hur de 
menar eller förstår något. Då risken vid semistrukturerade frågor är att bli låst till de 
frågor som är nedskrivna (Lundman & Hällgren Granheim 2012, ss. 189-199), har detta 
funnits i författarnas tankar så att de inte fallit in i denna fälla. Då detta funnits i 
tankarna hos författarna upplevdes det bli lättare och lättare för att använda 
fortsättningsfrågor desto fler intervjuer som gjordes. Därför anses det att ifall fler 
intervjuer gjordes så skulle eventuellt resultatet kunna se lite annorlunda ut då förmågan 
att intervjua skulle utvecklas mer och mer för varje intervju som gjordes. 
 
De frågor som användes i studien upplevdes som öppna men kunde eventuellt vara än 
mer öppna än vad de var. Detta kan dels bero på informanternas olika personligheter 
och öppenhet för att svara på de olika frågorna. Att informanterna inte fått se frågorna i 
förhand har både fördelar och nackdelar. Fördelen med att informanterna inte fått se 
frågorna innan är att de inte försökt läsa på och endast gett svar som de tror att studien 
är ute efter. Nackdelen är tyvärr att ifall informanterna hade fått se frågorna innan så 
hade de eventuellt kunna utveckla sina svar något då de hade varit mer förberedda. 
Intervjuaren är lika delaktig i intervjun som den som svarar i en kvalitativ studie med 
intervju som metod. Detta då intervjuaren kan styra intervjun med fortsättningsfrågor så 
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att informanten får utrymme att ge svar som båda kan vara nöjda med (Lundman & 
Hällgren Granheim 2012, s. 199). Detta kan ha varit ett problem då författarna inte är så 
intervjuvana och har eventuellt därför inte fått fram den totala upplevelsen från 
informanterna. 
 
Då alla informanterna i denna studie gått grupputbildning på samma vårdcentral, skulle 
detta kunna påverka överförbarheten till andra vårdcentraler (Lundman & Hällgren 
Granheim 2012, s. 198). Att de informanter som deltog inte hade så ”besvärlig” diabetes 
kan också påverkat resultatet på studien. Ifall informanterna hade mer tidskrävande typ 
2-diabetes så hade eventuellt resultatet sett annorlunda ut och likaså ifall fler grupper 
från olika vårdcentraler hade använts. Tyvärr så upptäcktes det att det gjordes väldigt få 
grupputbildningar för patienter med typ 2-diabetes i närområdet av studien vilket 
minskade ner möjligheten att hitta informanter som stämde överens med 
inkluderingskriterierna.  
 
För att kunna styrka reliabiliteten i en studie är det viktigt att kunna koppla samman 
resultatet med ursprungsdatan. Reliabiliteten kan då stärkas genom att beskriva faktorer 
såsom urval, datainsamlingsmetod och sammanhang så att studien kan genomföras igen 
med liknande parametrar. Användandet av citat ökar validiteten i en studie, då citat är 
till för att visa exempel från ursprungsdatan som de olika kategorierna grundar sig på 
(Elo & Kyngäs 2008). För att informanternas integritet inte ska störas är det väsentligt 
att inte avslöja vem som yttrat vilket citat i studien (ibid.). 
 
En etikprövning från etiska nämnden krävs vid empiriska studier krävs i vanliga fall 
(SFS 2003:460).  Som studenter på Högskolan i Borås krävs det ingen etikprövning, 
som beskrivits i metoden. Den etiska nämndens krav har ändå följts för att 
informanterna ska känna sig trygga att delta i studien, genom att informanternas 
integritet har kunnat säkerställas. I och med användandet av de etiska kraven har 
validiteten stärkts ytterligare i denna studie (Lundman och Hällgren Granheim 2012, ss. 
197-199). 
 
 
 KLINISKA IMPLIKATIONER 
Resultatet visar på att följande områden är viktiga att arbeta vidare med i 
diabetesvården.  
  

- Att fler verksamheter erbjuder grupputbildning för patienter med typ 2-diabetes. 
- Att hänsyn tas till deltagarnas individuella förutsättningar vid sammansättning 

av diabetesgrupper i syfte att öka möjligheterna till en mer personcentrerad 
grupputbildning.  

- Att sjuksköterskan är vaksam på att identifiera vilka patienter som har störst 
behov utav grupputbildning.  
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SLUTSATS 
Slutsatsen utifrån studiens resultat är att patienterna upplevde grupputbildning som 
positivt. Detta då den upplevdes ge en bra informationsgrund, gemenskap och en positiv 
känsla av sammanhang med andra patienter med typ 2-diabetes. Grupputbildning ger 
patienterna fler verktyg för att hantera sin typ 2-diabetes. Resultatet har visat på att det 
kan vara lättare att ta till sig den individuella utbildningen efter att ha gått 
grupputbildning. Därför kan slutsatser dras kring fördelen av att erbjuda 
grupputbildning för nydiagnostiserade patienter i syfte att de ska få en tidig förståelse 
för sin sjukdom och lättare kunna ta till sig den individuella utbildningen. Ifall 
användandet av grupputbildning skulle ökas vid typ 2-diabetes skulle eventuellt en 
samhällsekonomisk vinst kunna ses. För att kunna utvärdera detta område krävs fortsatt 
forskning som behandlar både sociokulturella skillnader, hur grupputbildning kan 
påverka inlärningen hos nydebuterade och ifall den förändrade levnadssituationen består 
över tid efter grupputbildningen. Fortsatt forskning om varför inte så många utför 
grupputbildning kan också vara intressant inom området. 
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BILAGA 1 

Till verksamhetschef för godkännande datainsamling 
 
Vi är två sjuksköterskor, Sara Engebring och Fanny Falk, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 
Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 
nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 
distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Studien avser att undersöka vilka 
upplevelser patienter med typ 2-diabetes har av grupputbildning inom primärvården. Att 
få hjälp från er med att hitta intresserade patienter till studien skulle uppskattas. 
Förhoppningen är att hitta totalt åtta patienter som genomgått en diabetesutbildning i 
grupp.  

Magisteruppsatsens syfte är att undersöka vilka upplevelser patienter har av 
diabetesutbildning i grupp, och vad de har fått med sig för kunskaper och på vilket sätt 
de kunnat implementera kunskapen i sin vardag. 

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 
halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer 
med patienter inom primärvård. Patienterna som deltar i studien ska ha en 
diagnostiserad typ 2-diabetes och genomgått en grupputbildning inom diabetes. 
Intervjuerna kommer att ske hösten 2018, under v 38 – 40 och kommer att ske på en 
neutral plats som patienten själv väljer. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 och 60 
minuter. Att medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 
förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid 
publiceringen. 

För att underlätta att komma igång med intervjuerna uppskattas svar om deltagande 
senast vecka 37. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven adress så snart 
som möjligt.  
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare 
 
Hälsningar 
Sara Engebring   Fanny Falk  
e-mailadress:     e-mailadress: 
s131411@student.hb.se   s170071@student.hb.se  
telefonnummer: 076-2080068  telefonnummer: 0709-603863 

Handledare 

Gabriella Norberg Boysen Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
Telefonnummer: 070-4560452 
 

mailto:s131411@student.hb.se
mailto:s170071@student.hb.se
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BILAGA 2 

Medgivande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Sara Engebring och Fanny Falk 
genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
Borås-stad / 2018 
 
 
 
 
_______________________________ 
 
Namn: 
 
Titel/Verksamhet/Ort: 
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BILAGA 3 

Informationsblad och godkännande till deltagande inför intervju 
 
Vi är två sjuksköterskor, Sara Engebring och Fanny Falk, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 
Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 
nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 
distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 
upplevelser du som patient med typ 2-diabetes har av att leva med diabetes efter att ha 
genomgått en grupputbildning inom diabetes. Vi skulle uppskatta din medverkan i vår 
studie.  

I vår magisteruppsats har vi valt att undersöka vilka upplevelser du som patient har av 
diabetesutbildning i grupp, och vad du har fått med dig för intryck och hur den påverkat 
din vardag med typ 2- diabetes. 

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 
halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer 
som kommer ta mellan 20-40 minuter. Att medverka i studien är frivilligt och kan när 
som helst avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte 
spåras till deltagarna vid publiceringen Intervjuerna kommer att ske hösten 2018, under 
v 38 – 40 och kommer att ske på en neutral plats som du själv väljer, t.ex. hemma hos 
dig eller på offentlig plats såsom biblioteket.  

Bifogat formulär om godkännande lämnas i samband med intervjun. Deltagande kan 
avbrytas när som helst, trots påskrivet godkännande.  All information kommer att 
behandlas anonymt och kommer inte kunna spåras till deltagarna vid publiceringen. 
Tillgång till informationen från intervjuerna kommer endast behöriga att ha, vilket i 
denna studie är vi författare, handledare och ev. examinatorn. Den insamlade 
informationen kommer inte användas till någon annan studie än denna och den 
utskrivna versionen av intervjun kommer att sparas i 10 år på högskolan i Borås. 
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare 
 
Hälsningar 
Sara Engebring   Fanny Falk  
e-mailadress:    e-mailadress:   
s131411@student.hb.se    s170071@student.hb.se  
telefonnummer: 076-2080068  telefonnummer: 0709-603863 

Handledare 

Gabriella Norberg Boysen Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
Telefonnummer: 070-4560452 

mailto:s131411@student.hb.se
mailto:s170071@student.hb.se
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BILAGA 4 

Medgivande 
Undertecknad informant/deltagare godkänner härmed att Sara Engebring och Fanny 
Falk genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
Borås-stad / 2018 
 
 
 
 
_______________________________ 
 
Namn: 
 
Datum/Ort: 
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BILAGA 5 

Frågor till informanter: 
 

1. Ålder: 
 

2. Diabetesdebut:  
 

3. Skulle du kunna berätta hur det är att leva med typ 2 diabetes idag? 
 
 

4. Hur använder du informationen du fick i utbildningen i din vardag? 
 
 

5. Du har ju gått en grupputbildning, hur du kunnat använda den informationen du 
fick där i din vardag. (Vilka är dina upplevelser kring att delta i 
grupputbildningen? ) 

RESERV FRÅGA 
 
 

6. Hur tycker du informationen i grupputbildningen skiljde sig jämfört med 
informationen du fått vid de individuella diabetesbesöken?  

RESERV FRÅGA 
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BILAGA 6 

Exempel på innehållsanalys 

Innehållsanalys 
Meningsbärande enheter Underkategori Kategori Huvud-

kategori Tema 

Nä men jag tycker nog inte att jag känner 
att jag har diabetes så i och med det att jag 
inte äter någon medicin men jag försöker 
väl då med grönsaker och tänker på lite 

grann vad vi äter. Men vi unnar oss någon 
kaka till kaffet nån gång… 1 
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Det var väldigt bra på kursen för vi fick ju 
mellanmål alltid där då och dom kom med 
mycket bra grejer. Information om eller å 
bjöd på också typ såna här saker som man 
inte tänker på och som är lätt och smidigt. 

Så vi har druckit och ätit smoothie hela 
sommarn typ med olika grönsaker och det 

älskar vi båda två. 1 
Ehhm ja men när det gäller som med maten 
och såna grejer tex då fick vi ju tips på att 

äta mycket ja men som morötter å såna 
grejer å det har man ju inte tänkt på. Men 
börja äta med det så går inte sockret upp 
lika fort för då ska ju magen bearbeta en 
sak i taget å, å det som är fascinerande är 

att man har märkt att det funkar. 3 
Men sen är det ju man vill ju inte leva för 
extremt heller utan man vill ju ta det utav 

detta och det framkom ju under 
utbildningen att man ska inte leva som en 

asket. Man ska kunna ta till vara godheterna 
det som är lite gott i livet annars så ska man 

leva ett extremt då blir det tråkigt helt 
enkelt å då tappar man suget. 6 

Å sen när jag bakar så har jag väl försökt å 
ändra också på å ta annat socker då lite 

grann istället bara då istället för vitt socker 
å sådär. Så jag ändrar på det viset. 8 
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