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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Patienter med typ 2 diabetes har ett uttalat behov av stöd och kunskap 

för att utföra egenvårdsåtgärder, integrera sjukdomen i det dagliga livet för att hålla 

en bra blodsockernivå och därmed undvika sena komplikationer.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva de erfarenheter som personer med typ 2 

diabetes erhållit genom att deltaga i en personcentrerad stödgrupp.  

Metod: Studien genomfördes med en empirisk kvalitativ design med induktiv ansats. 

Elva personer som hade deltagit i stödgrupp för personer med typ 2 diabetes deltog i 

semistrukturerade intervjuer. Konventionell kvalitativ innehållsanalys ansats 

användes vid analysen.  

Resultat: Deltagandet i en personcentrerad stödgrupp för personer med typ 2 

diabetes innebar att de fick träffa andra personer med samma sjukdom men med 

skilda livssituationer och erfarenheter, vilket utgjorde en grund för diskussioner och 

reflektioner där de fick ny kunskap och förståelse. Stödgruppens utformning och 

process med förutbestämda teman, närvaron av professionella diabetessjuksköterskor 

och det öppna samtalsklimatet där deltagarna fick delge sina åsikter ansågs mycket 

givande. 

Konklusion: Genom medverkan i stödgrupper erhöll deltagarna nya insikter och 

perspektiv på den egna livssituationen. De fick också insikt i att dagliga livet kräver 

olika lösningar för olika personer. 

 

Nyckelord: personcentrerad vård, stödgrupp, typ 2 diabetes, patientutbildning, 

egenvård.  

 



 
 

 

Abstract 
 

Background: Patients with type 2 diabetes have an expressed need of support and 

knowledge to perform self-care interventions, to integrate the illness in daily life as 

well as to avoid complications.  

Aim: The aim of this study was to identify and describe the experiences of 

participating in a support group in patients with type 2 diabetes.  

Method: The study was performed with an empirical qualitative design with an 

inductive approach. Eleven participants who had attended the support group for 

patients with type 2 diabetes participated in semi-structured interviews. Conventional 

qualitative content analysis was used in the analysis.  

Results: Participation in a person-centered support group for patients with type 2 

diabetes meant that they met others with the same disease but with different life 

situations and experiences, which provided a basis for discussions and reflections 

where they received new knowledge and understanding. The design and process of 

the support group with preselected themes, the presence of professional diabetes 

nurses and an open debate atmosphere where participants could share their opinions 

were considered rewarding. 

Conclusion: Participants in the support groups were given new insights and 

perspectives on their own life situation, and also a realization that the problems of 

everyday life demand are individual and requires various solutions. 

 

Keywords: person-centered care, self-help groups, diabetes mellitus type 2, patient 

education, self - management. 
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Introduktion 
 

Förekomst av diabetes 
 

Diabetes är en växande folksjukdom i Sverige såväl som internationellt (Lindholm, 

2009). År 2014 fanns det 387 miljoner personer med diabetes i världen och år 2035 

förväntas antalet ha ökat till 592 miljoner om utvecklingen inte hejdas (International 

Diabetes Federation, 2014). Diabetesvården i Sverige har en lång tradition av 

kvalitetsuppföljning med hjälp av Nationella diabetesregistret, NDR, som innehåller 

data sedan år 1996 om vuxna personer med diabetes. År 2014 fanns det 368 577 

personer registrerade i NDR och av dessa var 51 814 personer inskrivna vid 

medicinkliniker med framförallt typ 1 diabetes och 316 763 personer behandlades i 

primärvården med framförallt typ 2 diabetes (Nationella diabetesregistret, 2014). 

Enligt International Diabetes Federation (2014) hade 426 800 personer diabetes och 

145 130 personer beräknades vara odiagnostiserade i Sverige. 

 

Typ 2 diabetes är den i särklass vanligaste formen av diabetes inte bara i Sverige utan 

generellt över hela världen (Lindholm, 2009). Prevalenstalen varierar då flertalet 

personer går odiagnostiserade under flera år och när diagnosen väl fastställs har de 

hunnit utveckla komplikationer, främst i form av makroangiopati. Förekomsten av 

typ 2 diabetes ökar med stigande ålder och cirka 10-20 procent av befolkningen över 

65 år beräknas insjukna. Samtidigt har debutåldern för typ 2 diabetes sjunkit under 

de senaste decennierna (Sagen, 2013).  

 

Typ 2 diabetes  
 

Diabetes är en hormonell sjukdom med olika etiologi som inkluderar typ 1 - och typ 

2 diabetes, ärftliga former av diabetes, diabetes associerat med andra 

hormonsjukdomar och exokrin pankreassjukdom samt graviditetsdiabetes. Vidare 

anses sjukdomen vara polygen, ett resultat av samverkan mellan flera olika gener och 

miljöfaktorer (Sagen, 2013). 

 

Diagnosen av typ 2 diabetes förutsätter att det inte finns några tecken på autoimmun 

destruktion av pankreas och att det inte finns någon annan känd orsak till diabetes. 

Typ 2 diabetes innebär en relativ insulinbrist till följd av insulinresistens med en 

samtidig successiv minskad frisättning av insulin. Det kräver sällan 

insulinbehandling för överlevnad, åtminstone inte under de första åren och endast 

undantagsfall drabbas av ketoacidos (Lindholm, 2009). Typ 2 diabetes utgör en 

komponent i det metabola syndromet (Wikblad, 2012) vilket kännetecknas av 

hypertoni, dyslipidemi, mikroalbuminuri och betydlig förhöjd risk för kardiovaskulär 

sjukdom (Sagen, 2013). Övervikt, fysisk inaktivitet och rökning ökar risken att 

insjukna men är samtidigt påverkbara (Lindholm, 2009). Förändrade kostvanor och 

fysisk aktivitet är förstahandsalternativ vid behandling av typ 2 diabetes vilka har 

stor betydelse både på kort och lång sikt. Läkemedelsbehandling tillkommer som 

andrahandsalternativ och kan innebära per oral tablettbehandling och/eller subkutana 

insulininjektioner (Socialstyrelsen, 2015).   
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Egenvård  
 

För personer med typ 2 diabetes spelar egenvård en mycket viktig roll 

(Socialstyrelsen, 2015) och avser i detta hänseende de åtgärder personen vidtar för att 

bibehålla en god blodsockernivå för att minska risken för komplikationer (Wikblad, 

2012). Diabetes påverkar flertalet aspekter av det dagliga livet och varje person 

behöver lära känna sin kropp genom att skapa sig en bild av hur den fungerar för att 

lättare upprätthålla en optimal blodsockernivå samt en väl fungerande vardag (Sagen, 

2013). Hantering av diabetes är en daglig, i vissa fall lättare och andra gånger mer 

ansträngande uppgift (Hörnsten, Sandström & Lundman, 2004). Siminerio, Funnell, 

Peyrot och Rubin (2007) beskriver att sjuksköterskor inom diabetesvården bör i sitt 

arbete ta ett allt större ansvar avseende att inspirera och vägleda patienter att utföra 

egenvårdsåtgärder. Genom kontroll av blodsocker med egen blodsockermätare i 

hemmet kan patienter med typ 2 diabetes få en ökad kontroll över sin sjukdom och 

kan därmed få erfara i vilken utsträckning bland annat fysisk aktivitet, matvanor och 

eventuella infektioner påverkar blodsockret (Jerdén, 2012).  

 

I en studie av Hörnsten, Lundman, Kihl Selstam och Sandström (2005) belyste 

patienterna att hälso- och sjukvårdspersonalen istället lade stort fokus vid att 

upprätthålla stabila blodsockernivåer för att uppnå goda behandlingsresultat men det 

var dock inte alltid förenligt med patienternas tankar och synsätt. Patienterna 

påtalade att de inte skulle beaktas som patienter eller fall utan som en hel människa. 

Oftedal, Karlsen och Bru (2010) beskriver att patienter med typ 2 diabetes erhöll en 

ökad motivation att ta tag i egenvårdsfrågor om hälso- och sjukvårdspersonalen 

lyssnade på dem, var lyhörda samt ingav en känsla av förtroende. Under de 

individuella mottagningsbesöken hos diabetessjuksköterskan framkom det dock att 

patienterna antydde att de upplevde att deras resurser inte efterfrågades i tillräckligt 

stor utsträckning (Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki & Pietilä, 2013; Björk 

Brämberg, Dahlborg-Lyckhage & Määttä, 2012).  

 

Self efficacy  
 

Self efficacy är ett psykologiskt begrepp som saknar direkt översättning till det 

svenska språket men ordet självkompetens har använts (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering [SBU], 2009). Begreppet används för att beskriva 

en personens tilltro till sin egen förmåga och inbegriper förväntningar på utförandet 

av ett moment vid ett specifikt tillfälle. En person kan ha sämre tilltro till sig själv 

men ändå ha hög tilltro att genomföra ett moment (Fossum, 2013). I vilken 

utsträckning personen kommer att anstränga sig samt hur länge handlingen utförs 

avgörs av personens tilltro till den egna förmågan (Bandura, 1977a). En högre grad 

av self efficacy innebär att personen i större utsträckning tar sig an mer utmanande 

uppgifter och har en högre uthållighet i jämförelse med personer med en lägre grad 

av self efficacy (Bandura, 1977b). En lyckad genomförd handling ökar personens 

tillit till den egna förmågan under förutsättning att handlingen utförts av den enskilda 

personen. Förväntningarna på den egna förmågan utvecklas genom egna erfarenheter 

av att lyckas eller misslyckas, observera andra personer, genom övertalning samt 

genom vad kroppen signalerar i obehagliga situationer (Bandura, 2003).  
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Coping 
 

Varje person har ett unikt sätt att hantera och värdera en sjukdom och dess 

konsekvenser. Sjukdomen ställer olika krav på individer vilket gör att det föreligger 

en individuell variation. Coping handlar om en persons ansträngningar i form av 

tankar och handlingar, till att hantera krav som är påfrestande eller överstiger en 

persons resurser. Det är inte ett beteende som anpassas automatiskt till den rådande 

situationen utan kräver handling (Lazarus & Folkman, 1984).  

 

Genom att använda olika copingmetoder kommer ett övergripande tillvägagångssätt i 

form av en copingstrategier att utvecklas vilket i sin tur inbegriper de olika sätt som 

en person kan använda sig av i mötet med nya utmaningar (Jerdén, 2012). Ju bättre vi 

känner till en persons sammanhang och livshistoria, desto lättare är det att 

sammankoppla en särskild copingstrategi till ett krav under en rådande situation 

(Lazarus & Folkman, 1984). Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki och Pietilä (2013) 

påtalar att patienter med typ 2 diabetes ansåg att ett kontinuerligt stöd hos 

diabetessjuksköterskan kunde ses som en betydande copingstrategi. 

 

Copingstrategier      

Det finns två huvudtyper av copingstrategier: känslofokuserade och 

problemfokuserade (Jerdén, 2012), vilka i sin tur kan förekomma enskilt 

eller samtidigt och antingen underlätta eller hindra varandra (Lazarus & Folkman, 

1984).    

  

Känslofokuserad coping      

Känslofokuserad coping används när ingenting kan göras för att ändra skadliga, 

hotande eller utmanande förhållanden (Lazarus & Folkman, 1984). Personen måste 

acceptera och anpassa sig till en ny livssituation där acceptans inte innebär att ge upp 

utan att se verkligheten som den är och därifrån finna nya strategier (Jerdén, 2012). 

Bland de känslofokuserade copingstrategierna nämns kognitiva processer i syfte att 

minska oro, genom undvikande, minimering, distansering, selektiv uppmärksamhet, 

positiva jämförelser och att brottas med positivt värde av negativa händelser. Ett 

annat sätt att angripa problem eller situationer är att använda sig av 

beteendestrategier i syfte att undvika eller selektivt uppmärksamma 

omständigheterna, kan yttra sig exempelvis genom träning, meditation eller söka 

socialt stöd (Lazarus och Folkman, 1984).            

     

Problemfokuserad coping     

I många sammanhang är problemfokuserade strategier att föredra framför 

känslofokuserad coping men det förutsätter att det finns en möjlig lösning (Jerdén, 

2012) av situationer som går att förändra (Lazarus & Folkman, 1984).  

De problemfokuserade strategierna används i syfte att förändra påfrestande 

situationer eller den enskilda personen, till antingen ökad motivation eller ge 

kognitiva förändringar. Det här kan för personen innebära varierad grad av 

engagemang, att finna alternativa vägar för tillfredställelse samt utveckling av nya 

förmågor (Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek & Rosenthal, 1964).  
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Den specialistutbildade sjuksköterskans kompetens 
 

Den specialistutbildade sjuksköterskan beskrivs enligt Hommel, Idvall och 

Andersson (2013) som en viktig del inom hälso- och sjukvården i syfte att berika och 

implementera ny kunskap inom sitt specialistområde samt kunna ge förslag på hur 

förbättringsarbeten kan bedrivas. Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008) har 

formulerat en kompetensbeskrivning för den legitimerade sjuksköterskan med 

specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. Distriktssköterskan kan tillägna sig 

ytterligare kunskap genom utbildning för att få specialkompetens inom exempelvis 

diabetes. 

 

Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård, SFDS, har i samarbete med 

Svensk sjuksköterskeförening, SSF, utarbetat ett dokument i form av en 

kompetensbeskrivning och förslag till utbildning för specialistsjuksköterska i 

diabetesvård. I likhet med distriktssköterskan behöver diabetessjuksköterskan vara 

medveten om sina styrkor och svagheter för att inge trygghet i mötet med patienten. 

De skall också tillämpa ett etiskt förhållningssätt med respekt gentemot patients 

autonomi och anpassa arbetet efter det unika i varje patients livssituation samt i en 

större grupp. Både distriktssköterskan och diabetessjuksköterskan ska också utföra 

vårdinsatser med kontinuerlig uppföljning genom handledning samt finnas till som 

ett stöd gentemot såväl patienten som dennes anhöriga (Distriktssköterskeföreningen 

i Sverige, 2008; Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård & 

Sjuksköterskeföreningen i Sverige, 2013).  

 

Teamarbete  
 

Socialstyrelsen (2015) beskriver i sina nationella riktlinjer för diabetesvården att 

målet för diabetesvården i Sverige är att den skall baseras på teamarbete. 

Diabetessjuksköterskan skall tillsammans med andra professioner såsom läkare, 

dietist, fotvårdsterapeut, kurator och sjukgymnast tillsammans med patienten sätta 

upp gemensamma behandlingsmål som baseras på en utförlig bedömning av 

livskvalitet, eventuell risk för komplikationer samt utifrån den enskilda patientens 

förmåga att klara av en viss behandling. Det är dock viktigt att patienten tar ett stort 

eget ansvar och är väl insatt i sin behandling för att slutligen uppnå ett 

tillfredställande resultat. 

 

I en studie av Oftedal, Karlsen och Bru (2010) påtalade patienter med typ 2 diabetes 

att de såg doktorer samt övrig hälso- och sjukvårdspersonal som betydelsefulla 

partners att föra diskussioner med. Partnerskap definierades som att hälso- och 

sjukvårdspersonalen var de med expertkunskap om diabetes och dess behandling, 

medan deltagarna var experter på deras dagliga liv med diabetes. Wikblad (2012) 

belyser att främjandet av en god hälsa innebär att hitta ett arbetssätt där varje 

enskild person kan finna interventioner till livsstilsförändringar, för att undvika 

försämring i redan befintlig sjukdom samt undvika utveckling av nya sjukdomar. 
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Personcentrerad vård 
 

Det har under senaste tiden riktats kritik gentemot det biomedicinska synsätt som 

dominerat inom hälso- och sjukvården (Edvardsson, 2010) där patienten ofta setts 

som det passiva målet för en medicinsk intervention (Hommel, Idvall & Andersson, 

2013). I ett sådant perspektiv underskattas patienten av de professionella och 

upplåter sig själv till hälso- och sjukvårdspersonal för diagnos och 

behandling (Edvardsson, 2010). Zoffman och Kirkevold (2009) påtalar i sin studie att 

ur ett biomedicinskt synsätt intog sjuksköterskan rollen som problemlösare och 

patienten väntades följa råd. Patienternas egna kunskaper och lösningar gick ohörda 

förbi, vilket medförde att rekommendationer uppfattades av patienterna vara 

baserade på regler snarare än kunskap. Gensvaret från patienterna kunde innebära att 

de följde given ordination för att undvika påtryckningar från hälso- och 

sjukvårdpersonal, eller att patienterna valde att inte följa ordination då de inte var 

delaktiga i beslutsfattandet. 

  

För att kunna stärka patienten till ett aktivt engagemang i sin vård och behandling 

poängteras betydelsen av att se patienten som en person med sin egen vilja, skäl, 

resurser, önskningar och behov (Mounier, 1952). Ett sätt att övergå från ett 

traditionellt biomedicinskt förhållningssätt till att se patienten som en värdig och 

kapabel person i ett partnerskap med hälso- och sjukvårdspersonal, är att inom 

vården arbeta personcentrerat (Ekman et al. 2011). Zoffman och Kirkevold (2009) 

beskriver en relation mellan patient och sjuksköterska som baserades på 

ömsesidighet vilket medförde att problem kunde lösas. Patienternas insikt i att leva 

med sjukdomen värderades och utmanades och den kunskap som framkom om 

personen under samtalet låg sedan till grund för beslutsfattande och problemlösning. 

 

Det finns ingen konsensus om vad personcentrerad vård betyder utan istället används 

närbesläktade begrepp som klientcentrerad, patientcentrerad och individualiserad 

vård (Hommel, Idvall & Andersson, 2013). Begreppet patientcentrerad vård 

fokuserar på en person utifrån patientrollen, där patienten är mottagare av vård. Inom 

det personcentrerade förhållningssättet sätts patientens synsätt på sin livssituation 

alltid centralt i vården (Ekman et al, 2011). Distriktssköterskeföreningen i Sverige 

(2008) belyser vikten av ett patientcentrerat arbetssätt i syfte att finnas till hands som 

ett stöd för - och stärka varje individ samt dennes familj. Det är också viktigt för att 

integrera hälsofrämjande, medicinska och omvårdnadsbeslut. Svensk förening för 

sjuksköterskor i diabetesvård & Sjuksköterskeföreningen i Sverige (2013) beskriver 

vikten av ett personcenterat förhållningssätt för att stödja patientens 

egenvårdsförmåga. 

 

Boström, Isaksson, Lundman, Lehuluante och Hörnsten (2014) beskriver i sin studie 

att diabetessjuksköterskor påtalade att tillämpandet av personcentrerad vård innebar 

att inta en ny roll. Istället för att vara experter på diabetes skulle de beakta sig själva 

som medmänniskor eller guider. Den nya rollen ansågs mycket främmande för dem 

då samtalen i allt större utsträckning berörde patienternas känslor och erfarenheter 

avseende att leva med typ 2 diabetes. Genom att de agerade utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt upplevde diabetessjuksköterskorna att de förlorade 

kontrollen över hur mycket sjukdomsrelaterad information patienterna erhållit. Det 

medförde att diabetessjuksköterskorna kände otillfredsställelse då det var viktigt för 

dem att försäkra sig om att patienterna erhöll tillräcklig kunskap om sin diabetes för 
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att undvika sjukdomsrelaterade komplikationer. Diabetessjuksköterskorna insåg dock 

vikten av att ta den enskilda patientens åsikter i beaktning då ett personcentrerat 

förhållningssätt ansågs kunna förbättra diabetesvården. 

Personcentrerad vård utgår från fyra olika begrepp som anses ska stå i fokus 

för hälso- och sjukvårdspersonal i mötet med patienter och anhöriga (McCormack, 

2004).  

   

Den första benämns "vara i relation" och lyfter fram vikten av att främja 

mellanmänskliga processer för utvecklandet av en god professionell relation 

(McCormack, 2004). Personcentrerad vård innebär att det professionella vårdteamet 

och patienten, ofta tillsammans med närstående, är partners. Arbetet utgår från 

ett teamarbete där innehållet i patientberättelsen tolkas och därefter utformas i en 

gemensam vård-, hälso- eller rehabiliteringsplan. En förutsättning för att skapa ett 

partnerskap är att hälso- och sjukvårdspersonalen är lyssnande (Hommel, Idvall & 

Andersson, 2013). Det är inte bara interaktion och kommunikation utan framför allt 

ömsesidighet mellan parterna (Ekman et al, 2011).     

   

Nästa begrepp är "vara i en social värld" som innebär att främja patientens koppling 

till sin omgivning med utgångspunkt ifrån det patienten själv anser vara värdefullt 

genom att skapa mening i sin sociala värld (McCormack, 2004). Genom att arbeta 

personcentrerat inkluderas hela människan, det vill säga att vara intresserad 

av patientens livsberättelse (Fossum, 2013). Vidare handlar det om att se patienten 

bakom sjukdom, åldrande, symtom eller beteende. Synliggörandet och bekräftandet 

av personen är i centrum, liksom att försöka sätta sig in i den andres situation och se 

världen utifrån dennes synvinkel, oavsett sjukdom (Edvardsson, 2010).     

   

Begreppet "vara med sig själv" handlar om att få en medvetenhet av patientens och 

sina egna värderingar och övertygelser då detta påverkar beslutsfattande. Viktigt är 

att förstå hur patienten tillgodogör sig en förståelse för sin situation (McCormack, 

2004). Hos hälso- och sjukvårdspersonalen finns en utmaning i att hantera 

den unika patientens uttryck, dels för att identifiera och stärka de svagheter 

och resurser hos patienten och förstå dess sammanhang i patientens 

liv (Ricoeur, 1992).   

   

Begreppet "vara på plats" avser miljön i omgivningen där omvårdnaden sker och hur 

miljön påverkar mötet mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen 

(McCormack, 2004).     

  

McCormack (2001); McCormack (2003) och McCance (2003) beskriver ett ramverk 

för personcentrerad vård som inkluderar fyra olika komponenter, vilka utgör grunden 

för att kunna arbeta personcentrerat i vården.  

 

En god personcentrerad omvårdnad utgår från förutsättningar hos sjuksköterskans 

professionella kompetens som är såväl inriktad på att ha kunskap som förmågan att 

fatta beslut, som att ha medicinsk, medicinskteknisk och social kompetens. I 

beslutsfattanden ska sjuksköterskan vara medveten om den påverkan som personliga 

övertygelser och värderingar har i mötet med patienten (McCance & McCormack, 

2013).    
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Den andra komponenten som nämns är vårdmiljön där omvårdnaden sker där det är 

väsentligt med ett väl fungerande samspel och att det råder jämvikt i beslutsfattandet 

mellan patienten och olika professioner samt mellan de olika professionerna. Ett väl 

fungerande samarbete kräver att redan befintliga system och processer som utgör 

olika former av stöd ses över för att synliggöra hur organisationen påverkar vårdens 

kvalitet (McCance & McCormack, 2013).     

   

För att kunna ge effektiv vård behövs personcentrerade processer, som är den tredje 

komponenten inom personcentrerad vård. Synsättet utgår från att arbeta med 

att förstärka tankar, värderingar samt se till fysiska behov i samråd med varje patient. 

Arbetssättet är inriktat på att se det unika i varje patient där det är viktigt att som 

hälso- och sjukvårdspersonal få en tydlig bild av vad patienten värdesätter och vilka 

förutsättningar som den enskilde har. Patientens delaktighet blir först tydlig då denne 

får delta i beslutsfattandet av sin egen vård vilket underlättas genom god 

kommunikation mellan olika parter. Hälso- och sjukvårdspersonal bör i sin 

tur använda sig av ny evidens och beprövad vetenskap (McCance & McCormack, 

2013).    

   

Den sista komponenten är resultat av vad införandet av personcentrerad vård kan 

medföra. Det utvärderas i tillfredsställelsen av vården, välbefinnandet hos patienten 

och anhöriga samt att om terapeutisk miljö skapats. Det mest konkreta måttet är 

patientens enskilda upplevelse och värdering av vården (Edwards & Staniszweska, 

2000; Edwards, Staniszweska & Crichton, 2004).    

   

Ramverket för personcentrerad vård kan vara vägledande vid förändringsarbete och 

införandet av ett personcentrerat arbetssätt (McCance & McCormack, 2013).    

 

Empowerment   
 

Empowerment kommer från det latinska ordet posse som genererat i de engelska 

orden power och freedom. Begreppet har använts i många olika sammanhang och av 

forskare med olika bakgrund vilket gör att flera olika definitioner utformats (Jerdén, 

2012). Det finns inget enskilt heltäckande svenskt ord men de som används är 

bemyndigande, maktdelning, maktöverföring och medbestämmande (Fossum, 2013). 

   

Begreppet omfattar personer som befinner sig i en utsatt situation och beskriver hur 

de erhåller styrka, kraft och makt för att bekämpa det inre motstånd de upplever. 

Hälso- och sjukvårdens arbete med att stärka en patients empowerment utgår från att 

stödja patientens kontroll över sin hälsa, sjukdom och liv samt att arbeta för 

oberoende, autonomi och integritet (Jerdén, 2012). Empowerment har sin 

utgångspunkt i hälso- och sjukvårdspersonalens möte med patientens dagliga liv då 

den enskilde har ett stort eget ansvar över sin sjukdom samt att egenvårdsåtgärder 

utförs (Funnell, 2012). Målet är att patienten skall erhålla ett större inflytande över 

sitt liv och ta sig ur maktlösa situationer (Askheim, 2007). Patientens egenmakt kan 

förstärkas ytterligare om hälso- och sjukvårdspersonalen respekterar och håller de 

närstående välinformerade (Jerdén, 2012). 

 

Kommunikationen mellan de olika parterna bör grundas på ömsesidig respekt dem 

emellan (Fossum, 2013) där patienten har en aktiv del i beslutsfattandet (Jerdén, 

2012). Empowerment kan jämföras med begreppet compliance där hälso- och 
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sjukvårdspersonal är den aktiva parten i mötet med patienten och där patienten intar 

en passiv roll. Dessa båda begrepp kan därmed ses som varandras ytterligheter 

avseende patienters egen delaktighet i utformning av sin egenvård (Wikblad, 2012).  

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens bidrag med sin kunskap och kompetens gällande 

sjukdom, vård och behandling i kombination med patientens kunskaper om sig själv, 

egenvårdsmål samt färdigheter är av väsentlig betydelse (Funnell, 2012). I en studie 

av Edwall, Hellström, Öhrn och Danielsson (2008) påtalade patienter med typ 2 

diabetes att de blev inspirerade och fick empowerment av att diabetessjuksköterskan 

gav dem expertråd, höll dem under uppsyn samt fanns till som ett stöd för dem. Det 

hjälpte dem att erhålla redskap för att hantera sitt vardagsliv samt undvika 

sjukdomsrelaterade komplikationer. Det är dock patienten själv som i slutändan 

avgör vilken grad av motivation som den har och därmed förmår att agera utifrån 

(Funnell, 2012). 

 

Patientutbildning 
 

Den ökade förekomsten av typ 2 diabetes innebär att det krävs omfattande satsningar 

på förebyggande åtgärder då livet med diabetes kan vara en utmaning som hanteras 

på olika sätt (Sagen, 2013). Centrala mål i diabetesvården är att handleda patienter 

med diabetes i att upprätthålla en bra blodsockernivå för att förebygga 

komplikationer. För att nå detta mål gäller det att stärka förmågan hos personer med 

diabetes att hantera sjukdomen och ta eget ansvar (Socialstyrelsen, 2015). Enligt 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2009) kan 

patientundervisning erbjudas till patienter med typ 2 diabetes såväl enskilt som i 

grupp med det primära målet att stärka hälsa och livskvalitet samt förhindra 

komplikationer.  

 

I de nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen (2015) finns rekommendationer att 

hälso- och sjukvården bör erbjuda gruppbaserad utbildning under ledning av hälso- 

och sjukvårdspersonal med såväl ämneskompetens som pedagogisk kompetens. En 

annan viktig aspekt är att anpassa egenvården samt ta hänsyn till eventuella 

skillnader i syn på hälsa och sjukdom på så vis bör därför en utbildning i grupp med 

kulturellt anpassade skillnader erbjudas. Funnell (2012) menar att den information 

som hälso- och sjukvårdspersonal förmedlar till patienter blir mer effektiv om den i 

sin tur implementeras i form av undervisning med olika teman då personerna i sin tur 

ges större möjlighet att praktisera den givna informationen.  

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2009) har funnit att de 

utbildningsprogram som ligger till grund för patientutbildningar genomgått en 

utveckling till att i allt högre grad baseras på pedagogiska teorier. Self efficacy är där 

ett centralt begrepp vars betydelse bör förstärkas. Hälso- och sjukvårdspersonalens 

medvetenhet om begreppet self efficacy i mötet med patienter är viktigt och kan ge 

stöd för att utreda vilka specifika beteenden som patienten själv anser skulle kunna 

förändras. Det är dock viktigt att patienten är delaktig i beslutsfattandet gällande 

såväl vad som skall förändras samt på vilket sätt detta skall ske. Hälso – och 

sjukvårdspersonalen har därmed en viktig uppgift i att fråga patienten om dennes 

tilltro till utförandet av den specifika förändringen. I de fall där patienten visar en 

viss osäkerhet gällande sin egen förmåga bör hälso- och sjukvårdspersonalen försöka 

att ge stöd för patienten i att finna alternativa vägar. Det kan ske genom att patienten 
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själv formulerar ett antal delmål som ett led i att genomföra en förändring. Genom att 

be patienten att skriva ner tänkta strategier kan en större tydlighet erhållas avseende 

hur förändringen skall kunna uppnås.   

 

Gruppundervisning 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008) betonar att distriktssköterskan i sin 

kompetens skall besitta fördjupade kunskaper i grupprocesser. Svensk förening för 

sjuksköterskor i diabetesvård & Sjuksköterskeföreningen i Sverige (2013) påtalar i 

sin kompetensbeskrivning att den specialistutbildade sjuksköterskan inom 

diabetesvård skall erbjuda såväl gruppbaserad som individuell utbildning till 

patienter med typ 2 diabetes samt till dennes anhöriga.  

 

Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki och Pietilä (2013) påpekar i sin studie att det 

finns behov av hälsoorienterade råd samt att rådgivning sker i grupp för patienter 

med typ 2 diabetes. Genom gruppundervisning ges personer som befinner sig i 

liknande situation möjlighet att tillsammans utveckla en egen dynamik (Jerdén, 

2012). Det kan i sin tur innebära en möjlighet att diskutera diabetessjukdomens 

praktiska inverkan i det dagliga livet (McDowell, McPhail, Halyburton, Brown & 

Lindsay, 2009).  Boström, Isaksson, Lundman, Lehuluante och Hörnsten (2014) 

påtalar att diabetessjuksköterskor ansåg att användandet av personcentrerad inom 

gruppundervisning skulle kunna ses som ett komplement till deras individuella 

mottagningsbesök. 

 

Effekten av patientutbildning vid typ 1 och typ 2 diabetes har utvärderats av Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Effektmåttet var HbA1c 

eftersom det finns ett samband mellan högt HbA1c och ökad risk för sena 

komplikationer. Mätningar av HbA1c utfördes sex respektive tolv månader efter att 

såväl enskilda och som gruppbaserade utbildningsprogram avslutats. Individuella 

utbildningsprogram för personer med typ 2 diabetes visade sig inte ha någon 

betydande effekt på HbA1c. De gruppbaserade utbildningsprogrammen medförde en 

sänkning av HbA1c vid mätningar efter sex månader. Långsiktiga förändringar 

kunde dock först ses då utbildningsprogrammen utförts under ledning av hälso- och 

sjukvårdspersonal med god kompetens inom ämnesområdet (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering, 2009).  

 

Personcentrerad stödgrupp för personer med typ 2 diabetes   
 

Åsa Hörnsten, professor vid Institutionen för Omvårdnad vid Umeå Universitet, och 

grundare av projektet DIVA (Diabetes Intervention In Västerbotten) som bedrevs 

inom ramen för personcentrerad vård, startade år 2001 i Umeå, Västerbottens län. 

Projektet innebar att en grupp patienter fick träffa andra personer med samma 

sjukdom och tillsammans med en diabetessjuksköterska gemensamt diskutera sin 

personliga förståelse av sjukdomen, få stöd i sin sjukdomsintegration vilket handlar 

om att hitta balans mellan sjukdomen och livet samt bli mer aktiv i egenvårdsfrågor. 

En intervention genomfördes med stödgrupper där det ingick samtal omkring olika 

teman under ett antal gruppträffar (Å. Hörnsten, personlig kommunikation, 12 

februari 2015). 

 

Deltagande i en stödgrupp har visats ge effekt på HbA1c (Hörnsten, Sandström, 

Stenlund & Lundman, 2005). Vid baseline, före starten av interventionen med 
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stödgrupp fanns ingen signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen avseende medelHbA1c. Vid uppföljning ett år efter stödgruppens 

avslutande fanns en skillnad och i interventionsgruppen sjönk medelHbA1c från 5,7 

% till 5,4 % medan i kontrollgruppen ökade medelHbA1c från 5,8 % till 6,4 % 

(Hörnsten, Sandström, Stenlund & Lundman, 2005). Vid en uppföljande studie fem 

år senare hade interventionsgruppen oförändrat medelHbA1c medan kontrollgruppen 

hade medelHbA1c 7,08 % (Hörnsten, Stenlund, Lundman, Sandström, 2008).   

 

Stödgruppsprojektet har beskrivits och utvärderats i tre avhandlingar skrivna 

Hörnsten, 2004; Jutterström, 2013; Boström, 2013. Stödgruppsprojekt har 

genomförts på vårdcentraler i Motala och Linköping, Östergötlands län och 

Nyköping, Sörmlands län enligt Professor Å. Hörnsten (personlig kommunikation, 

12 februari, 2015). 

 

I samband med starten av stödgrupperna mättes HbA1c, blodfetter, längd, vikt, 

midjemått och blodtryck på samtliga patienter. Uppföljning av dessa variabler följdes 

upp ett år efter avslutad stödgrupp. Deltagarna fick också fylla i fyra validerade 

enkäter för att studera problemområden vid diabetes. Enkätinstrumenten som 

användes var Swe-PAID som mäter känslomässig stress vid typ 1- och typ 2 diabetes 

(Amsberg, Wredling, Lins, Adamson & Johansson, 2009), SWEDES 23 som mäter 

empowerment vid diabetes (Leksell, Funnell, Sandberg, Smide, Wiklund & Wikblad, 

2007), WBQ 22 som mäter sinnesstämning, oro, energi samt välbefinnande (Bradley, 

1994) samt EQ5D som mäter hälsorelaterad livskvalitet (The Euroquol Group, 1990; 

Hurst, Kind, Ruta, Hunter & Stubbings, 1997). 

 

I varje stödgrupp deltog en eller flera diabetessjuksköterskor som var och en 

tjänstgjorde vid en diabetesmottagning inom primärvården. Samtliga av dem fick 

före sin medverkan i projektet vid två tillfällen under ett antal timmar genomgå en 

kortare utbildning om stödgruppens utformning och pedagogik, enligt Professor Å. 

Hörnsten (personlig kommunikation, 12 februari 2015). Stödgrupperna bedrevs 

under olika tidsperioder mellan våren 2014 till våren 2015 med sju till åtta personer i 

varje grupp. Distriktssköterskorna med anknytning till studien hade kompetens inom 

diabetesvård och hade träffat personerna innan stödgruppen under individuella möten 

på diabetesmottagningen på respektive vårdcentral. Vid en av vårdcentralerna 

medverkade en diabetessjuksköterska och vid den andra vårdcentralen medverkade 

tre diabetessjuksköterskor vid den första stödgruppen och två diabetessjuksköterskor 

vid den andra stödgruppen. Var och en av dem valde därefter själva ut patienter med 

typ 2 diabetes som de träffat under de individuella mottagningsbesöken, för att bjuda 

in till deltagande i stödgruppsprogrammet, enligt Diabetessjuksköterska K. 

Kjellergren (personlig kommunikation, 21 september 2015) och 

Diabetessjuksköterska E. Bergman (personlig kommunikation, 23 september 2015). 

 

Varje stödgrupp träffades vid fem tillfällen och varje tillfälle varade i en och en halv 

timma under en sammanhängande period av cirka 3 månader. Till varje tillfälle fanns 

ett på förhand utformat tema utgjorde grund för diskussion. De olika temana var: bild 

av sjukdom, innebörd av att få diagnos, utrymme i dagliga livet, ansvar för egenvård 

samt tankar och planer för framtiden. Utöver dessa förutbestämda teman fick var och 

en av deltagarna beskriva sina förväntningar på de olika gruppträffarna, enligt 

Professor Å. Hörnsten (personlig kommunikation, 12 februari 2015).   
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Problemformulering  
 

Att leva med diabetes kräver kunskap och behov av stöd från hälso- och sjukvården. 

Patientutbildning är centralt i omvårdnaden av personer med typ 2 diabetes. Att 

erbjudas möjligheten att träffa andra personer med samma sjukdom kan vara ett 

effektivt sätt att få ny kunskap och utbyta erfarenheter. Vid några vårdcentraler i 

Östergötland har stödgrupper för personer med typ 2 diabetes genomförts. För att 

utvärdera dessa är det viktigt att ta del av de erfarenheter och upplevelser som 

personer med typ 2 diabetes fått genom sin medverkan i en personcentrerad 

stödgrupp. 

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att identifiera och beskriva de erfarenheter som personer med 

typ 2 diabetes, erhållit genom deltagande i en personcentrerad stödgrupp. 

 

Metod  
 

Design 
 

Studien genomfördes med en empirisk kvalitativ design med induktiv ansats och vald 

analysmetod i intervjustudien var en konventionell kvalitativ 

innehållsanalys, enligt Hsieh och Shannon (2005).  

 

Kvalitativ innehållsanalys 
 

En kvalitativ design kännetecknas av anpassningsbarhet, flexibilitet samt ett 

öppet förhållningssätt gentemot forskningen där målen är att förklara, synliggöra och 

fördjupa förståelsen för mänskliga upplevelser och uppfattningar (Polit & Beck, 

2012). Elo och Kyngäs (2007) beskriver att val av innehållsanalys väljs utifrån 

studiens syfte där ett induktivt tillvägagångssätt är att föredra om det sedan tidigare 

inte finns tillräckligt med kunskap om ett fenomen eller om denna kunskap är 

ofullständig. Elo och Kyngäs, (2007) beskriver ett induktivt förhållningssätt baserat 

på data där fokus förflyttas från det specifika till ett mer övergripande synsätt så att 

särskilda händelser observeras och sedan kombineras för att ge en större 

helhetsbild. Målet med en induktiv ansats är att nå djupet i texten och utifrån den 

utveckla en förklaringsmodell. Genom att göra ett systematiskt arbete framkommer 

en beskrivning av specifika fenomen. Hos författarna kan det skapas en medvetenhet 

om mönster och kategorier som inte är tydligt uttalade (Forsberg & Wengström, 

2013).  

 

Hsieh och Shannon (2005) beskriver tre olika metoder för tillämpning av 

innehållsanalys; konventionell, riktad eller summativ. De används för att tolka 

innebörden av innehållet i textdata vilket syftar till att återge de faktiska förhållanden 

och paradigm som ska belysas. Den konventionella innehållsanalysen valdes då 

syftet är att beskriva ett fenomen och är lämplig då forskning avseende området är 

begränsat. Användandet av på förhand bestämda kategorier undveks och istället fick 

koder, underkategorier och kategorier inhämtas direkt från textdata för att tillåta nya 

insikter att dyka upp.   
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Urval 
 

Urvalet av denna studie genomfördes utifrån att informanterna uppfyllde vissa 

kriterier (Dalen, 2015). Inklusionskriterierna för att få delta i en stödgrupp var att 

deltagarna skulle ha behandlats vid en diabetesmottagning där stödgrupp 

genomfördes, ha haft sjukdomen i minst tre månader och maximalt tre år, ha en ålder 

>18 år samt vara svensktalande och läskunniga (Å. Hörnsten, personlig 

kommunikation, 12 februari 2015). För att ingå i den aktuella studien 

var inklusionskriteriet att informanterna ska ha deltagit i en stödgrupp för personer 

med typ 2 diabetes. De två vårdcentraler som inkluderades i denna studie var belägna 

i Östergötland och valdes av praktiska skäl för genomförande av intervjuerna.   

 

Av de 23 tillfrågade personerna var det elva personer som gav sitt medgivande att 

delta i studien. Sex personer tackade nej och resterande sex personer gav inget 

svar. Urvalet bestod av elva personer med typ 2 diabetes, åtta kvinnor och tre 

män i åldrarna 57 till 75 år. De hade haft diabetes mellan tre månader och max tre år 

vid tillfället för stödgruppen. Medianvärdet för det antal år informanterna hade haft 

diabetes var ett år vid tillfället för stödgruppen. Tre personer hade tablettbehandling, 

två personer hade tablett- och insulinbehandling och sex personer hade kost- och 

motionsbehandling.  

 

Datainsamling 
 

Datainsamling utfördes genom semistrukturerade intervjuer som utgick ifrån 

förutbestämda ämnen (Dalen 2015) då författarnas avsikt var att eftersträva ett öppet 

förhållningssätt snarare än att utgå från redan existerande teori, detta för att varje 

enskild informants upplevelse och erfarenhet skulle komma fram (Hsieh och 

Shannon, 2005). Författarna utgick från så kallad områdesteori, vilket innebar att 

intervjuguiden inleddes med frågor som låg i periferin för att sedan bli allt mer 

centrala. Känsloladdade frågor kom senare i intervjun för att informanten då 

skulle känna sig bekväm och avslappnad. Intervjuerna avslutades med att 

frågeområdena vidgades och kom då att bli mer generella (Dalen, 2015).  

 

För att utarbeta en intervjuguide med relevanta frågor som svarade mot studiens 

syfte satte sig författarna grundligt in i stödgruppsprojektets utformning. Författarna 

kontaktade därefter via mejl stödgruppsprojektets initiativtagare och projektledare, 

professor Åsa Hörnsten, som för att få synpunkter studiens inriktning vilket 

upplevdes värdefullt (personlig kommunikation, 21 maj 2015).   

 

Intervjuguiden omfattade sju korta inledande bakgrundsfrågor där varje informant 

ombads uppge tidpunkt för deltagande i stödgruppen, vilken vårdcentral de tillhörde, 

antal stödgruppstillfällen de medverkat vid, födelseår, utbildning, antal år med typ 2 

diabetes samt aktuell behandling. Därefter följdes sex övergripande frågeområden; 

syn på sjukdom, socialt nätverk, hantera vardagen, egenvård, stödgruppen samt 

diabetessjuksköterskans närvaro i stödgruppen. Var och en av dessa frågeområden 

inkluderade två till fyra öppna frågor. För att stimulera till ytterligare beskrivningar 

ställdes uppföljande frågor såsom ” skulle du vilja berätta lite mer om det här?”, ”hur 

tänker du kring det?”, ”hur har det påverkat dig?”, ”är det något mer som du vill 

tillägga?”. 
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En pilotintervju inkluderas i kvalitativa intervjustudier i syfte att testa intervjuguiden, 

se hur författarna fungerar i intervjusituationen samt kontrollera den tekniska 

utrustningen (Dalen, 2015). Pilotintervjun transkriberades av författarna, lästes 

igenom var och en för sig för att därefter gemensamt diskuteras samt slutligen 

skickas till handledaren för genomläsning. Pilotintervjun inkluderades i det 

slutgiltiga resultatet då endast mindre justeringar av intervjuguiden genomfördes. 

  

Tillvägagångssätt 
 

Tre verksamhetschefer vid tre vårdcentraler i Östergötland tillfrågades om 

godkännande för genomförande av studie via brev. Två av de tre tillfrågade 

verksamhetscheferna gav sitt medgivande till utförande av studien på respektive 

vårdcentral. Vid en av vårdcentralerna hade två stödgruppsprojekt genomförts och 

vid den andra ett. Författarna hade därefter ett personligt möte på respektive 

vårdcentral med ansvariga diabetessjuksköterskor och lämnade samtidigt över 

informationsbrev med svarstalong, för påskrift av bostadsadresser, att posta till 

samtliga deltagare i stödgrupperna. Informationsbrevet beskrev syftet med studien 

och innehöll också en fråga med samtycke till att författarna fick ta kontakt.  

 

När deltagarna i stödgruppen givit samtycke till att bli kontaktade, tog författarna 

kontakt per telefon med deltagare för att bestämma tid och plats för intervju. I 

samråd med verksamhetscheferna hade författarna på förhand fått tillgång till ett rum 

på respektive vårdcentral att genomföra intervjuer i under dagtid, för att erbjuda 

informanterna en neutral plats. Under maj månad 2015 utfördes pilotintervjun medan 

efterföljande nio intervjuer utfördes under juni månad under dagtid på den 

vårdcentral som respektive informant tillhörde. Den sista intervjun genomfördes i 

slutet av juni månad i en av informanternas hem på dennes begäran under kvällstid.  

 

Genomförande av intervju 
 

Intervjusituationen inleddes med en presentation av studiens författare, därefter gavs 

information om studiens syfte och intervjusituationens upplägg. Informanterna gavs 

också tillfälle att ställa frågor. Under intervjusituationen intog en av författarna rollen 

som intervjuare och den andra var aktiv lyssnare som skrev upp tankar och 

följdfrågor som ställdes under genomgången intervju, för att fånga upp intressanta 

detaljer. Författarna växlade i dessa roller mellan intervjuerna. Informanterna 

uppmanades att tala så fritt som möjligt kring frågeområdena och pauser tilläts för att 

ge tid för reflektion. Under intervjun erbjöds informanterna en kopp kaffe för att 

skapa en mer avslappnad intervjusituation med förhoppning att ge plats för 

informella samtal (Dalen, 2015). Under intervjuerna användes diktafon som tekniskt 

hjälpmedel och de inspelade ljudfilerna sparades därefter ner på var och en av 

författarnas datorer samt på USB-minne. Intervjuerna varade mellan 25 minuter och 

75 minuter med en sammanlagd intervjutid på 470 minuter med ett medianvärde på 

42 minuter samt utgjorde 154 sidor som skrevs med 1,5 radavstånd. Transkribering 

av resterande intervjuer genomfördes efter att samtliga intervjuer slutförts.   
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Analys av data 
 

Dataanalysen inleddes med att transkriberad data lästes ett flertal gånger för att få en 

känsla av textens helhet och innebörd. De ord som fångade nyckeltankar och begrepp 

markerades och författarna skrev ned sitt första intryck, tankar och initiala analys av 

texten. När denna process fortsatte, framkom koder som speglar flera nyckelord. 

Dessa koder kom ofta direkt från texten och blev sedan det initiala kodningsschemat. 

Koder sorterades därefter i underkategorier baserat på hur de olika koderna var 

relaterade och kopplade till varandra. Beroende på förhållandet mellan 

underkategorier, kunde författarna kombinera eller organisera detta större antal 

underkategorier i ett mindre antal kategorier. Ett träd diagram kunde utvecklas för att 

organisera kategorierna i en hierarkisk struktur. För att förbereda för rapportering av 

resultaten, valdes exempel ut för att illustrera analysprocessen (Hsieh och Shannon, 

2005), (Tabell 1). I studiens resultat är informanterna benämnda som informanter och 

samtliga deltagare som deltog i stödgruppen benämns som deltagare för att särskilja 

dem.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen; transkriberad text, koder, underkategorier och 

kategorier.   

 

Transkriberad text  Koder  Underkategorier  Kategorier  

"Det var ju många som 

hade mycket värre 

sjukdomar än bara 

diabetes där... då fick man 

lära sig att... de klara sig 

dem också. De var ju 

minst gnälliga."  

Goda 

förebilder  

Lika men ändå olika Kunskap och 

förståelse 

”Ja, O ja! Det var en 

tolerant miljö… Ja, det 

var ju bra att lyssna på 

vad de andra hade att 

säga.”  

Samtals-  

klimat 

Samtalston i stödgrupperna Stödgruppens 

utformning och 

process 

 

Trovärdighet 
 

Credibility (tillförlitlighet) avser sanningen i resultatet (Lincoln & Guba, 1985). För 

att resultatet skulle vara jämförbart med deltagarnas uppfattning, har författarna 

arbetat för att koder och kategorier ska stämma väl överens med textens innehåll och 

där benämningarna är rimliga. För att ytterligare stärka tillförlitligheten beskrevs 

urvalet samt analysprocessen genom att citat användes i rapporteringen av resultatet. 

Dependability (pålitlighet) handlar om att resultatet är bestående och korrekt 

(Lincoln & Guba, 1985). Studiens kontext har beskrivits i detalj för att studien skall 

kunna upprepas och för att läsaren skall kunna förstå hur författarna kom fram till 

resultatet. Tillvägagångssättet illustreras med hjälp av exempel från analysprocessen. 

Författarna har beskrivit informanterna i studien för att resultatet skall kunna bli 

applicerbart i en liknande situation eller grupp vilket beskrivs som transferability 

(överförbarhet). Confirmability (bekräfta och styrka) för studien stärks genom att 
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citat finns med i resultatet så att läsaren kan följa data till originalkällan (Lincoln 

& Guba, 1985).  

 

Förförståelse 
 

Författarna till studien är legitimerade sjuksköterskor och har under sitt 

yrkesverksamma liv inom slutenvården och under distriktssköterskeutbildningen 

träffat patienter med typ 2 diabetes. Det har i sin tur inneburit att författarna skaffat 

sig en viss förförståelse om hur det är att leva med typ 2 diabetes. Polit och Beck 

(2012) menar att i genomförandet av en intervjustudie ses författarna som 

medskapare av texten och resultatet kan då inte ses som oberoende av författarna. 

Resultatet består dels av informanternas direkta uttalanden men har även inverkats av 

författarnas tolkningar (Dalen, 2015).  

 
Etiska ställningstaganden 
 

I Sverige finns regionala forskningsetiska nämnder som är knutna till olika 

fakulteter, där det medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik ger 

vägledning och samordnar arbetet. SFS 2003:460 lagstadgar om etikprövning av 

forskning som berör människor. Där framkommer att forskning som utförs på grund- 

och avancerad nivå inom högskolan inte behöver genomgå etikprövning (SFS 

2003:460). Verksamhetschef på respektive vårdcentral har givit sitt godkännande för 

genomförandet av studien.    

  

Informerat samtycke bygger på att informanterna erhåller information om studiens 

syfte, och dess upplägg i stora drag samt de eventuella risker och fördelar som ett 

deltagande i studien kan innebära. Informanterna skall också informeras så att de kan 

ta till sig informationen och fatta beslut efter noggrant övervägande (Kvale & 

Brinkman, 2014). Genom frivillighet har informanterna en rättighet att välja 

huruvida de vill delta eller inte och de kan avbryta deltagandet vid valfri tidpunkt 

utan press eller påverkan. Informationen som ges skall vara korrekt, lättförståelig, 

adekvat men inte för detaljrik och överväldigande. Författarna kom därför att 

utarbeta ett skriftligt informationsbrev om förfrågan om deltagande i studien. 

Efter rekommendation av Sandman och Kjellström (2013) lästes därefter 

informationsbrevet igenom av handledaren och av andra personer i författarnas 

närhet. Informanterna gavs också utrymme till betänketid. Informanterna som kom 

att ge sitt godkännande till att medverkan i studien gavs muntlig information i 

samband med intervjusituationen, samt tillfälle att ställa frågor om sitt deltagande 

och studien.     

  

Konfidentialitet innebär att data som kan identifiera informanterna i studien inte 

kommer att avslöjas och är ett skydd för informanterna integritet (Kvale & 

Brinkman, 2014). Författarna överlämnade därför de påskriva informationsbreven till 

diabetessjuksköterskor vid respektive vårdcentral för påskrift av adresser vilket 

innebar att dem som medverkat i stödgruppen gavs möjlighet att vara anonyma och 

att deras identitet inte kunde identifieras innan de givit sitt medgivande till 

medverkan i studien. Författarna iakttog under studiens gång också stor försiktighet 

genom att avidentifiera informanternas namn vilket resulterade i att vid 

presentation av citat kom de att benämnas med ordet "informant". Samtliga 

inspelningar, transkriberade intervjuer samt informanternas samtycken hölls 
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dessutom i säkert förvar under studiens gång. Efter avslutad studie och godkännande 

av kursens examinator kommer intervjumaterial och transkriberad data att förstöras.   

  

Kvalitativa forskningsmetoder beskrivs som ett sätt att komma nära individen där 

författarna till studien under intervjun kan etablera en förtroendefull relation 

till informanten (Sandman & Kjellström, 2013). Under intervjusituationen ställs 

därmed krav på författarna att vara lyhörda gentemot informanten och känna av i 

vilken grad personliga frågor får ställas för att informanten inte skall komma att 

ångra sig i ett senare skede (Kvale & Brinkman, 2014). Ytterligare faktorer som 

författarna hade i åtanke under intervjusituationen var att informanten kunde 

uppfatta situationen som ojämlik där författarna kunde anses vara i en 

maktposition. Informanterna kan därmed komma att forma svaren efter vad de 

tror sig förväntas svara (Sandman & Kjellström, 2013).         

 



17 

 

 
Resultat  
 

Resultatet visar att informanterna genom sin medverkan i stödgrupperna tillsammans 

med andra personer med typ 2 diabetes berikades med många nya insikter och 

kunskaper. Till gruppträffarna kom deltagarna med sina skilda personligheter och 

livssituationer. Genom diskussioner fick de delge varandra sina tankar och 

reflektioner om att leva med diabetes samt sina erfarenheter avseende hantering 

av kravfyllda situationer i vardagen. Informanterna reflekterade över att samtliga 

deltagare hade skilda förutsättningar och förhållningssätt vilket hade stor inverkan 

avseende hantering av typ 2 diabetes. Det fick deltagarna att själva ta ställning till sitt 

förhållningssätt gentemot typ 2 diabetes och livssituation. 

 

Tabell 2. Analysen resulterade i två kategorier, sex underkategorier och 18 koder. 

 

Kategori Underkategori Kod 

Kunskap och förståelse 

Lika men ändå olika 

I samma båt 

Krav 

Goda förebilder 

Negativa förebilder 

Acceptans hos närstående 

Ökad kunskap 
Förändrad sjukdomsbild 

Reflektion över situation 

Diabetes i vardagen 

Nya hälsoinsikter 

Uppmanade varandra 

Egenvårdsrutiner 

Stödgruppens utformning 

och process 

Samtalston i 

stödgrupperna 

Olika personligheter 

Samtalsklimat 

Pedagogisk metod 

Olika förväntningar på 

upplägg 

Teman och dess betydelse 

Diabetessjuksköterskans 

roll 

Förbättringsförslag 

Tidpunkt för deltagande 

Fler borde få deltaga 

Olika professioner 
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Kunskap och förståelse 
 

Möjligheten att delta i en stödgrupp innebar en unik möjlighet för personer i olika 

åldrar med samma sjukdom, i en neutral miljö få utbyta erfarenheter, tankar och 

idéer. Deras olika personligheter, skilda livssituationer och tidigare erfarenheter 

utgjorde en grund för diskussioner och reflektioner om vad det egentligen innebär att 

leva med typ 2 diabetes. De fick nya insikter och perspektiv på sina egna 

livssituationer, uppmanade varandra att genomföra livsstilsförändringar samt 

berikades med ny kunskap om vad typ 2 diabetes i realiteten innebär.  

 

Lika men ändå olika 

Mötet mellan deltagarna i stödgruppen innebar att de fick träffa andra människor, de 

tidigare aldrig mött, med samma sjukdom men där var och en av dem hade sin unika 

livssituation. De fick ta del av hur de andra mådde och trots att de hade samma 

sjukdom inte kände och reagerade likadant, vilket gav nya perspektiv för 

informanterna. De fick höra varandras berättelser som skilde sig åt på flera punkter, 

bland annat hade de haft olika symtom innan diagnostiseringen, de var olika 

förberedda på att få diagnosen och de var i olika stadier av att ha accepterat 

diabetes.   

  

Några informanter beskrev att de vid diagnosen mådde mycket bra och inte hade 

upplevt några typiska symtom medan andra gradvis börjat må allt sämre med 

tilltagande trötthet och ökade urinmängder. För en del kom diagnosen som en 

överraskning då de tidigare levt ett aktivt liv och tyckte att de hade normal vikt som 

inte var typisk för en person med diabetes. Andra hade blivit förberedda på grund av 

att släktingar hade diabetes och mer eller mindre väntade på sin egen tur att få 

diagnosen. I samtalen diskuterades diagnosbeskedet och det framkom att deltagarna 

hanterat situationen på skilda sätt. Några påpekade att de varit med om värre 

händelser i livet och beskedet blev av underordnad betydelse medan andra hade svårt 

att vänja sig vid insikten att de själva var sjuka. För en av deltagarna kom diagnosen 

som en chock, vilket medförde att personen genomgick en kris då tillvaron påtagligt 

förändrades. Det framkom att några av dem utvecklat en kroppskännedom där de 

känner in skillnader i kroppen och använder det som ett redskap i sitt dagliga liv. 

Informanterna uttryckte att det var betydelsefullt att få ta del av varandras olika 

berättelser och erfarenheter men det var även av betydelse att få höra ”att de var i 

samma båt” (Informant 11).  

  
"Ja, men vi hade samma problem med de var inte i min vardag utan de hade sin 

vardag... och då vart det liksom ett rundgående resonemang..."  

(Informant 11) 

  

Några av informanterna visade att de fått distans till sig själva och kunde sätta sig in i 

ett större sammanhang då de förstod att deras situation inte var unik. Informanterna 

insåg att det fanns en väldig skillnad emellan deltagarna i stödgruppen och 

utvecklade samtidigt en förståelse för varandra vilket i sin tur genererade nya 

perspektiv på sin egen sjukdomssituation. Det fanns de som insåg att de andra hade 

en betydligt mer komplicerad livssituation med andra samtidiga sjukdomar och att de 

därmed själva var lyckligt lottade som inte hade det så jobbigt.  
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"Till att börja med tyckte jag nog att de var lite nonchalanta, alltså man får hjälp av 

sjukvården och de vill göra allt för [en]... och sen så hjälper man inte till själv... men 

sen så är man ju olika personligheter. Man hanterar ju saker olika... vi hade ju en 

kvinna och hon hade både ett och två, och vad vi än gjorde så var ju inte värdena 

bra... och då är man ju hjälplös."  

(Informant 6) 

 

I samtal i stödgruppen framkom att olika skeenden i sjukdomen och livssituationen 

ställde krav på deltagarna. De diskuterade hur livspusslet går ihop med arbete, 

läkemedelsbehandling, läkemedelsinteraktioner, egenvård, mat och motion. Det 

medförde även att de reflekterade över hur det skulle vara att befinna sig i en annans 

situation och om de själva skulle komma att hamna där.   

 

 "Det var en och han var rätt irriterad på det där [om blodsockertagning]... men det 

kan jag förstå. Han var ju tvungen att tänka mycket blod och sådant. Och han tyckte 

att ta en tablett är ju ingenting jämfört med spruta."  

(Informant 4) 

 

Informanterna fascinerades och inspirerades av de andra deltagarna genom att det 

fanns dem i gruppen som uppfattades som glädjespridare. Det som utmärkte dem var 

att de hade en hög grad av motivation till livsstilsförändringar eller såg mycket ljust 

på tillvaron trots att sjukdomen på skilda sätt haft stor inverkan på deras dagliga liv. 

För gruppen var de av väsentlig betydelse eftersom deras attityd hade en positiv 

inverkan på samtalen.  

  
"Det var spännande, och framför allt då den här vitaminkicken som hon var som hela 

tiden hade 1 - 24... det måste ju vara skitjobbigt att leva med ett blodsockervärde som 

varierar så dant..  men ändå att hon kan vara så glad. Det tyckte jag var lite 

inspirerande."  

 (Informant 7) 

 

Några informanter påtalade att flera deltagare i hög grad hade en negativ bild av sin 

sjukdom vilket hade en negativ inverkan på deras livsstil. Det påverkade samtalen i 

stödgruppen då de andra deltagarna ansåg att problem ältades och det framkom även 

att några av deltagarna såg diabetes som en katastrof, vilket även startade 

existentiella tankar hos övriga i gruppen.   

  
"Ja, det har väl inneburit för mig att jag har fått klarhet i hur människor gör det svårt 

för sig, gör det värre än vad det är och går helt ner sig för att man har fått diabetes, 

vilket är helt oförståeligt för mig."   

(Informant 8)  

 

Relationen till anhöriga var något som beskrevs i samtal i stödgruppen. Många fann 

ett stort stöd hos sina familjer, vilket kunde visa sig både rent praktiskt i form av stöd 

vid kostförändringar och i gemensam motion men även som psykologiskt stöd vid 

diagnos och senare i sjukdomsförloppet. De anhörigas välvilja hade i vissa fall 

resulterat i att de, framför allt i samband med diabetesdebuten, blev styrande till 

exempel när det gäller val av mat. Senare i sjukdomsförloppet, då personen med 

diabetes funnit sig mer tillrätta med att leva med diabetes, återfanns balans i 

relationen. Vissa anhöriga hade svårt att acceptera nya vardagsrutiner, medan andra 

anhöriga såg det som ett tillfälle att själva börja leva mer hälsosamt. Efter att ha hört 

andra deltagare i stödgruppen beskriva relationer till anhöriga, var det några som 

drog slutsatsen att de hade godare relationer med sina anhöriga än övriga i 
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gruppen. Andra hade anhöriga som levde längre bort och som inte hade påverkan på 

informanternas vardagsliv. Några informanter dröjde en tid med att berätta om 

diagnosen för sina närmaste anhöriga. Andra informanter menade att de anhöriga inte 

hade någon större betydelse för dem i deras hantering av sjukdomen eftersom de var 

"tjuriga av sig" (Informant 1) och ville bestämma själva.   

 
”Jo, men det betyder ju mycket, för de vet ju att när jag säger: ”Nej, jag kan inte äta 

det där, jag vill inte” så accepterar de det som det är. Det är inget konstigt för dem, så 

det går bra.” 

(Informant 10) 

  
Flera av informanterna beskrev att de i sociala sammanhang utanför familjen, öppet 

berättade att de hade diabetes och att det inte innebar några problem i vardagen. Hos 

andra var det bara den närmsta familjen som hade kännedom om deras diabetes. De 

undvek att berätta för sina vänner eftersom det kunde uppfattas som en skam att ha 

diabetes. Några hade fått tillsägelser hos bekanta under fikastunder och då 

uppmanats att "synda lite" (Informant 3). Andra beskrev sig själva som tillräckligt 

starka för att kunna säga ifrån gentemot vänner och bekanta om de hade eventuella 

synpunkter på deras livsföring.  

 
”Jag kan gärna säga högt blodsocker istället för diabetes, jag vet inte…Jaa, det är väl 

ordet som jag reagerar på antagligen”. 

(Informant 6) 

 
Ökad kunskap 

Deltagarna hade skilda erfarenheter av diabetes som sjukdom och under deltagandet i 

stödgruppen fick informanterna ny kunskap om diabetes. Tidigare erfarenheter kunde 

vara att endast barn insjuknar, en annan hade erfarenhet av att det bara drabbar äldre 

eller att det endast drabbar dem som har en eller flera släktingar med diabetes. Andra 

tidigare erfarenheter var att diabetes endast behandlas med insulininjektioner eller att 

det fanns krav på en specifik kost, ytterligare en informant hade bara sett barn 

behandlas med insulininjektioner. Den nya kunskap som informanterna fick genom 

att höra andras berättelser under stödgruppen var av stort värde för att få större insikt 

och förståelse. En informant beskrev att det som den innerst inne redan på förhand 

visste om diabetes blev bekräftat under medverkan i stödgruppen. 

 
"... jag har den här känslan av det oftast är lite äldre folk som blir drabbade av det här 

och då sitter det gamla i, sockersjuka... och så blir man lite skrämd som sagt var.. Och 

det var bra i den här gruppen för vi var drabbade av olika..."  

(Informant 5)  

 

Samtalen under de olika gruppträffarna kom också att innebära att deltagarna i viss 

utsträckning oroade varandra genom att berätta avskräckande exempel på 

följdsjukdomar av diabetes. Deltagarna delgav varandra berättelser om erfarenheter 

från anhöriga om indraget körkort till följd av kraftigt nedsatt syn och om hur de fått 

kroppsdelar amputerade fick de övriga deltagarna att börja reflektera. Enligt en 

informant fick det till följd att en annan deltagare inte återkom till en av 

stödgrupperna igen.  

 

Flera informanter menade att det fanns ett behov av förbättrad kunskap om 

sjukdomen i det övriga samhället. Det fanns ett behov av att samtala inte bara om 

sjukdomen i sig utan också följder utav den. Tankar om hur det skulle gå för 
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informanterna själva kom när de hörde erfarenheter från andra. En del beskrev en 

känsla av att det som sker det sker och det kan man inte påverka. Andra påtalade att 

de under tiden för stödgruppen fick mer kunskap och fann inspiration då de fick ta 

del av andras erfarenheter och kunskaper.  

 
"... om man tänker hur många vanliga fyllon som är på stan och så kommer de med 

diabetes som börjar bete sig likadant. Och det är klart att det inte är lätt för polisen att 

veta skillnaden... att de (polisen) inte knölar ihop personen i en fyllecell och så får de 

ligga där. Det är ju lite otäckt." 

(Informant 5) 

 

Några informanter reflekterade över de olika åldersskillnaderna och de skilda 

livssituationerna bland deltagarna i stödgrupperna, vilket medförde att de insåg att 

det behövs ibland olika sätt att hantera sjukdom samt att situationer kan kräva olika 

lösningar. Åldersskillnaden mellan deltagarna medförde att de började reflektera 

över dem som fortfarande var fortsatt yrkesverksamma och hade yngre barn. De var i 

behov av en mer långsiktig planering för att få ihop alla olika moment som vardagen 

ställer krav på samt för att få dem att klara av många år till i arbetslivet.  

  
"För det måste de för man tror man vet så mycket innan. Man vet inte någonting och 

framför allt att alla reagerar olika och funkar olika... Det finns ju inget riktigt facit"   

 

(Informant 5) 

 

De reflekterade även över skillnaderna som fanns i gruppen till sättet att förhålla sig 

till diabetes. Flera av dem kom till insikt i mötet med andra att det var en resurs att ha 

en positiv livssyn och poängterade själva att det går att ha ett väldigt bra liv trots 

sjukdom. Andra i stödgruppen fick helt nya insikter om levnadsvanor och insåg att 

en förändring behövs för att kunna fortsätta leva ett hälsosamt liv. Det handlade om 

behov av mer motion, viktnedgång och förändrade kostvanor. 

 
"Lite småchockad var jag väl själv för att jag ju gick in stenhårt med vad jag åt, och 

det upptäckte jag ju att alla inte gör, och sen var balansen är. Jag var kanske för hård 

och några var kanske nonchalanta, så man kanske ska lägga sig någonstans i mitten 

för att kunna hantera det bra."  

(Informant 6) 

 

Några informanter hade i stor utsträckning kvar samma inställning som tiden före 

stödgruppen och bidragande faktorer var att de hade nära släkting med diabetes, 

tidigare arbetslivserfarenhet inom sjukvård eller hade gått ned mycket i vikt.  

 

Diabetes i vardagen 

Före sin medverkan i stödgruppen hade flera av informanterna en på förhand 

bestämd uppfattning om sina egna levnadsvanor. De hade scheman med 

fritidsaktiviteter som följdes och det medförde att motion inkluderades som en 

naturlig del i vardagslivet. Andra informanter hade svårare till exempel att komma ut 

och röra på sig eftersom att de hade andra samtidiga sjukdomar som försvårade deras 

möjligheter. Flera informanter ansåg att de rekommendationer som de hört på de 

individuella besöken hos diabetessjuksköterskan om trettio minuters motion varje 

dag var alltför kravfyllda för att kunna uppfyllas. Informanterna hade redan före sin 

medverkan i stödgruppen även genomfört kostförändringar i form av ökat intag av 

frukt och grönt, börjat studera innehållsförteckningar för att finna nyttiga livsmedel 

och minskat sockerintag.  
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Genom att ta del av andra deltagares berättelser kunde de reflektera över sina 

levnadsvanor och även ta ställning till en förändring.  Några av dem fick positiv 

bekräftelse på sina levnadsvanor, andra insåg att de kunde behöva göra en förändring 

medan några av informanterna kom till insikt med att det inte är värt besväret. I 

stödgruppen utbyttes även tips och idéer till exempel om recept, LCHF (Low Carb 

High Fat), motionsvanor och om att söka information på 

internet. Diabetessjuksköterskan gav också tips på böcker och lämnade ut 

informationsfoldrar som informanterna hade stor nytta av som ett uppslagsverk.  

 
"… alla hjälptes ju åt där "jamen, jag gör så här och jag gör så här och.." Och det är ju 

hjälp för alla liksom att det fungerar olika, så det är ju inte så enkelt att alla kan göra 

lika. För någon mår bra och en annan mår inte bra när den gör på det viset."  

 

(Informant 5) 

 

Samtalen i stödgruppen ledde i vissa situationer in på att deltagarna uppmanade 

varandra till att förändra sina levnadsvanor. Det kunde handla om att deltagare 

uppmanades att röra på sig mer genom att gå runt kvarteret eller att äta mer nyttigt. 

Uppmaningarna mottogs inte alltid positivt av den berörda deltagaren.    

  
"Det var väl någon som tyckte att andra lade sig i hans matvanor. Och då blev han 

alltid... och då tog han en extra bulle bara för att.."   

(Informant 6) 

 

Informanter angav att några av deltagarna i stödgruppen utförde egenvårdsinsatser, 

främst i form av blodsockertagning. De som hade insulin hade en blodsockerapparat 

hemma och berättade om sin rutin för de andra i stödgruppen. De som kände av 

blodsockersvängningar berättade om symtom och hur de hanterade detta. Det fanns 

även en önskan hos flera av deltagarna som inte hade en blodsockerapparat hemma 

att ha tätare kontroller eller mer information om svar på prover tagna på 

diabetesmottagningen, ofta i syfte att utvärdera effekten av sina levnadsvanor. Andra 

deltagare såg det som en fördel att inte kunna ta blodsocker hemma då detta kunde 

leda till att informanterna skulle gå och kontrollera sig ofta vilket skulle kunna leda 

till ökad oro.   

   
"Jag skulle vilja ha mer koll på prover. Det är väl lättare att acceptera om jag gjorde 

rätt eller var på rätt väg i alla fall.. Det kanske hade gått fortare om jag gjort som alla 

andra men nej, jag har inte lagt ned ett jätte stort jobb."  

(Informant 4) 

 

Stödgruppens utformning och process 
 

Före sin medverkan i stödgruppen hade informanterna erhållit skilda 

beskrivningar om vad det skulle innebära att medverka i en stödgrupp. Det framkom 

att förhandsinformationen som deltagarna fått varierade beroende på vilken 

vårdcentral de tillhörde. Oavsett tidigare beskrivning var informanterna efter sin 

medverkan överens om att stödgruppens utformning var mycket givande. Det hade 

sin grund i de förutbestämda temana, närvaron av de professionella 

diabetessjuksköterskorna och det öppna samtalsklimatet där alla deltagare oavsett 

stödgrupp och kommunikativ förmåga, uppgav att de fått delge sin åsikt. 
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Samtalston i stödgrupperna  

Generellt sett ansåg informanterna att de gavs utrymme att få delge sin åsikt under 

sin medverkan i stödgruppen. Flera av informanterna beskrev att i och med att de inte 

kände varandra var de flesta till att börja med avvaktande. Det fanns de som var mer 

verbala och styrde samtalet medan det också fanns de som är tystlåtna och mer 

avvaktande. Vissa av deltagarna upplevdes till viss del som dominanta. Det generellt 

sett öppna och toleranta samtalsklimatet i gruppen medförde att informanterna 

upplevde att stödgruppen blev ett givande forum för diskussion.   

 
"… alla fick ju tillfällen att berätta lite sådär... en del pratar lite mer än andra... men så 

är det ju i en grupp. En del är ju mer talförda och en del är kanske mer tystlåtna... så 

det är ju hur man är i sin personlighet."  

(Informant 2) 

  

Det framkom också att det fanns deltagare som på grund av ett dåligt självförtroende 

hade svårigheter att göra sin röst hörd under gruppträffarna. De andra deltagarna men 

även diabetessjuksköterskan fick i vissa fall uppmuntra till att alla skulle komma till 

tals.  

  
"… de fick nog dra ur vad jag tyckte liksom. Jag gjorde mig så liten för att de inte 

skulle se mig liksom, men det gick ju inte ... ju fler människor som ska sitta [och 

lyssna], ju mer tänker jag på vad jag ska säga... [för att] inte göra bort mig så att 

säga."  

(Informant 4) 

  

Gruppträffarna beskrevs av informanterna som trevliga, lättsamma, inspirerande och 

att det var roligt att träffa de andra deltagarna. Några informanter kunde inte närvara 

vid alla tillfällen men kommenterade att de kommit in i gruppen på ett bra sätt trots 

frånvaro. Ingen av informanterna har fortsatt att umgås med någon annan av 

deltagarna i stödgruppen utanför träffarna men flera beskrev att det är roligt att träffa 

på varandra i samband med återbesök på vårdcentralen.   

 
"Jag träffade ju nån av dem som var med, jag vet inte hon hade nog varit här och tagit 

prover... och vi kunde ju stå och prata en stund... även om vi inte blivit några vänner 

så står vi ju och pratar när vi träffas".    

(Informant 1) 

  

Pedagogisk metod 

Då informanterna delgav sitt samtycke att medverka i en stödgrupp framkom det att 

de på förhand hade haft olika bild av stödgruppens utformning och detta var 

beroende på vilken vårdcentral de behandlades vid. Vid en av vårdcentralerna hade 

de flesta uppfattat det som en faktabaserad kurs som de tackat ja till att delta i. 

Medan informanterna vid den andra vårdcentralen istället uppfattat upplägget med 

stödgruppens innebörd att det var de själva som skulle samtala. Samtliga informanter 

var dock överens om att stödgruppens utformning var ett nytt sätt för dem att ta till 

sig information på. Oavsett informanternas tidigare förväntningar på stödgruppens 

utformning erhöll dem en bredare förståelse och mer information om sjukdomen 

genom att ta del av de andra deltagarnas åsikter och reflektioner.  
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”För hade man suttit på det viset som ett flertal av oss trodde, då hade det inte blivit… 

det här att man suttit och diskuterat så mycket, utan då hade det varit skygglappar och 

sen sitter man där, va. Så att nej… det här var nog ett bra koncept, det tror jag.”  

 

(Informant 7) 

 

Till respektive stödgruppstillfälle fanns det ett antal på förhand beskrivna teman 

vilket enligt informanterna inte följdes som planerat då det var de själva som skulle 

diskutera. Det innebar att teman för kommande tillfällen delvis kunde bearbetas vid 

tidigare gruppträffar vilket av vissa uppfattades som att samtalsämnen ältades och 

några informanter beskrev också att diskussioner fördes om samtalsämnen som inte 

hade med diabetes att göra. Informanterna beskrev därmed svårigheten i att om de 

kom in på andra ämnen under diskussionerna var det svårt att återkomma till det 

aktuella temat. Det fanns dock informanter som ansåg att det var bra att det fanns en 

flexibilitet i diskussionen i stödgruppen där de gavs möjlighet att få prata om ämnen 

som inte var tilltänkta inom ramen för teman. Flera informanter poängterade att de 

under diskussionerna också kom in på nya rön och framsteg med bättre mediciner, 

vilket sågs som ett led i att hålla sig uppdaterad om diabetes. 

 

 "De [deltagarna] svävade runt omkring det och försökte komma in på annat men det 

var ju vi som skulle uppträda på vårat sätt."  

(Informant 1) 

 

Under gruppträffarna var det en eller flera diabetessjuksköterskor närvarande i 

respektive stödgrupp och uppfattades av informanterna som aktivt lyssnande, såg till 

att samtliga deltagare fick komma till tals och fick ibland flika in med kommentarer 

när samtalsämnena ”spårade ur” (Informant 11). Diabetessjuksköterskorna var enligt 

informanterna tydliga med att på förhand beskriva vikten av att de själva skulle vara 

passiva och det i stället var deltagarna som skulle vara aktiva och agera. 

Diabetessjuksköterskorna ansågs vara ganska neutrala och inflikade ett fåtal gånger 

in med egna ståndpunkter. En av informanterna beskrev att de inte var 

tillrättavisande. De var också behjälpliga att svara på eventuella frågor som ställdes 

av deltagarna.   

 
"Så var det inte att hon styrde eller ställde så, men hon gjorde väl det för att vi skulle 

få hinna med att prata om det som det var meningen att vi skulle prata om... det var 

väldigt rimligt och demokratiskt upplagt."  

(Informant 2) 

  

En av informanterna kommenterade att när det var tre diabetessjuksköterskor 

närvarande blev strukturen ”överbearbetad” (informant 9), en annan såg det som en 

fördel då de olika diabetessjuksköterskorna hade lite olika infallsvinklar, var i olika 

åldrar och hade olika erfarenheter. Några informanter uppfattade 

diabetessjuksköterskorna som ett stöd och de ingav trygghet då deltagarna redan på 

förhand kände någon av diabetessjuksköterskorna som de tidigare träffat enskilt. 

  
"… annars kunde jag ju titta på XXX och "Ja, jag vet" kunde hon säga, alltså det var 

väldigt bra på det viset."  

(Informant 2) 
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Förbättringsförslag  

Informanterna i de olika stödgrupperna reflekterade över stödgruppens betydelse för 

var och en av dem med tanke på att de hade haft typ 2 diabetes under olika lång tid. 

Det framkom att många av dem ansåg att stödgruppen haft en större betydelse för 

dem som haft sjukdomen under en kortare tid. I början är det mycket tankar och 

funderingar och många gånger kan det finnas en känsla av ängslan och oro.   

Genom att de fick möta dem som haft sjukdomen under en längre tid kunde de 

erhålla information av dem om hur de upplevt sin tid från diagnos till där de befinner 

sig idag.  
"De som allra helst just fått ett besked bör ju vara med, för då kan man ju förstå. För 

det var ju så att jag inte riktigt fattade "vadå, har jag diabetes?", så det tog ett tag 

innan jag kom hem i det."  

(Informant 3)  

  

Informanterna berättade att de kände sig glada och även hedrade över att ha blivit 

tillfrågade att delta i stödgruppen. Informanterna ansåg att fler borde få chansen att 

delta i en stödgrupp och att det är ett projekt som vårdcentralerna i landet borde 

prioritera för att stödja personer med diabetes men att det är viktigt att på förhand 

presentera stödgruppens planerade struktur. De beskrev vidare att det är ett bra 

redskap för att individer med samma diagnos ska få ökad förståelse och erhålla 

kunskap för att kunna hantera olika livssituationer.  

 

Ytterligare förslag var att någon gång vid varje stödgruppstillfälle bjuda in andra 

professioner, till exempel läkare, dietist och kurator som skulle kunna ge information 

till deltagarna. Flera av informanterna beskrev också att de reflekterat över huruvida 

stödgruppen skulle kunna fånga upp de individer som mår som allra sämst efter att 

ha fått sin diagnos. Det rådde dock en viss osäkerhet hur hälso- och sjukvården skulle 

gå tillväga för att få dessa personer att vilja delta i en stödgrupp, då det innebär en 

situation med djupgående reflektioner med andra människor.   

Fler informanter beskrev att det fanns önskemål hos dem att träffas igen ett år senare, 

för att följa upp hur det har gått för var och en i stödgruppen, då flera deltagare 

nyligen fått diabetesdiagnosen eller hade komplexa medicinska behov. 

 
”Det vore roligt om man kunde göra kanske någon uppföljning, något år på oss… och 

höra hur året har varit om de har, jaa... Så de blev nog ganska nyupptäckta ändå att 

par utav dem. Det var nog bara ett halvår kanske… och lite, lite mera.” 

(Informant 9) 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Syftet med studien var att identifiera och beskriva de erfarenheter som personer med 

typ 2 diabetes erhållit genom deltagande i en stödgrupp. I empiriska kvalitativa 

studier är det centrala att belysa betydelsen av det undersökta fenomenet och att även 

komma fram till dolda sakförhållanden (Polit & Beck, 2012), vilket var det som 

författarna var intresserade av att belysa i studien. Till aktuell studie valdes den 

konventionella kvalitativa innehållsanalysen av Hsieh och Shannon (2005) då 

analysmetoden ansågs vara relevant för studien. Tre olika innehållsanalyser 

studerades noggrant på förhand för att sedan jämföras, vilket gav en fördjupad 

förståelse för tillvägagångssätt under analysprocessen. Graneheim och Lundman 

(2003) valdes bort då den inte ansågs lika detaljrik. Av de två tänkbara 

analysmetoderna dels analys enligt Hsieh and Shannon (2005) och dels enligt Polit 

och Beck (2012) valdes metod enligt Hsieh and Shannon (2005).  

 

Hsieh och Shannon (2005) beskriver tre ansatser som konventionell, riktad och 

summativ. De riktade- och summativa ansatserna ansågs inte relevanta då de inte 

svarade på det som fanns för avsikt att studeras och valdes därför bort. Den riktade 

har som syfte att utöka redan existerande teorier då analysprocessen utgår från redan 

förutbestämda koder och sedan utökas med nya när analysprocessen leder in på nya 

områden. Den summativa ansatsen beskriver en analysmetod som främst används för 

att analysera journaler och litteratur för att få fram underliggande budskap.    

 

Fördelen med det konventionella sättet att genomföra innehållsanalys är att 

författarna erhåller information från informanter utan att ha förutfattade kategorier 

eller teoretiska perspektiv. Informanternas unika reflektioner fick efter genomförd 

innehållsanalys bearbetas och därefter belysas där deras synsätt och livssituationer 

framkom (Hsieh och Shannon, 2005).    

  

Urvalet utifrån studiens design är det centrala för att fånga lärdomar som ger riktning 

till studien (Polit & Beck, 2012). För att ingå i stödgruppsprojektet fanns på förhand 

utformade kriterier vilket påverkade valet av inklusions- och exklusionskriterier i 

studien. Därmed ansågs inte relevans finnas för att använda sig av ytterligare kriterier 

då syftet med studien var att utvärdera stödgrupperna i sin befintliga konstellation. 

Vårdcentralerna i studien valdes då de är belägna i Östergötland och det fanns en 

begränsad tid för genomförande av studien. Tre vårdcentraler tillfrågades om 

medverkan i studien där en av dem av okänd anledning tackade nej vilket i sin tur 

kan ha medfört att viktig data kan ha förlorats. Vid de två vårdcentralerna som kom 

att ingå i studien hade tre stödgrupper genomförts, där en av vårdcentralerna hade 

genomfört en stödgrupp och den andra två. Detta kan i sin tur ha medfört att 

diabetessjuksköterskorna som medverkat i den sistnämnda stödgruppen därmed inte 

var obekanta med konceptet och det kan i sin tur ha påverkat informanterna.  

 

Dalen (2015) belyser att antalet informanter inte kan vara för stort då genomförandet 

och bearbetningen av intervjumaterial är en tidskrävande process, vilket får sättas i 

perspektiv med att insamlat material behöver ha kvalitet nog för att vara ett 

tillräckligt underlag för analysprocessen. Elva informanter från tre olika stödgrupper 

medverkade i studien och författarna anser att antalet informanter ses som relevant 
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då det fanns en begränsad tid för genomförandet av studien samt då antalet 

stödgrupper som bedrivits i närområdet var begränsat. Urvalet bestod av personer i 

åldrarna 57-75 år som i sin tur hade haft sjukdomen under olika lång tid samt stod 

under olika behandlingsregimer, vilket ansågs ha berikat studien eftersom perspektiv 

från olika personer med samma diagnos i olika skeenden i livet kunnat belysas.  

 

Av de som tillfrågades om deltagande i studien var det sex personer som tackade nej 

och sex personer som inte svarade alls. Dessa kom i sin tur utgöra studiens bortfall 

vilket enligt (Polit & Beck, 2012) kan bero på praktiska frågor som kostnader, 

tillgänglighet och hälsoproblem. En svaghet för studien är att inga slutsatser om 

urvalet ur ett genusperspektiv som speglar undersökt populationsgrupp kunde utföras 

eftersom de flesta informanterna var kvinnor. Något som inte speglades i urvalet men 

som framkom senare under datainsamlingen var att personer med yngre barn samt en 

högre andel yrkesverksamma personer också medverkat i stödgrupperna, vilket kan 

ha påverkat studiens resultat.  

 

I kvalitativa studier är urvalsstorleken baserad på informationsbehovet. Det är viktigt 

att det finns tillräcklig mängd meningsfull data för att undersöka fenomenet. 

Ytterligare en faktor som påverkar storleken på tillgängligt materialet är 

informanternas förmåga att kunna återge andras erfarenheter (Polit & Beck, 2012) i 

stödgruppen. Efter genomförandet av samtliga intervjuer bedömdes att tillräcklig 

datamängd fanns och det uppfattades att flertalet av informanterna vid upprepade 

tillfällen kom att belysa liknande tankar och reflektioner med sitt unika synsätt. 

Författarna reflekterade även över att informanternas kommunikativa förmåga 

påverkade intervjutiden, då de varierade mellan 25 och 75 minuter.  

 

Datainsamling genomfördes med semistrukturerade intervjuer där frågeguiden 

utformades efter en noggrann genomläsning av litteratur och vetenskapliga studier. 

Intervjuguiden utformades i enlighet med Dalen (2015) med syfte att eftersträva ett 

öppet förhållningssätt gentemot informanterna under såväl utformning av 

intervjuguiden samt under intervjusituationen. Dock fanns en medvetenhet om att 

tidigare förförståelse i ämnet kan ha påverkat intervjuguidens utformning (Dalen, 

2015). Intervjuguiden prövades därefter under en pilotintervju då även tekniska 

hjälpmedel som diktafon och författarna själva testades i intervjusituationen (Dalen, 

2015). En svaghet i studien kan vara att författarna endast har begränsad erfarenhet 

och skicklighet gällande intervjusituationer, vilket kan ha påverkat både 

urvalsprocessen och intervjusituationen (Polit & Beck, 2012). Efter genomförd 

provintervju utfördes mindre korrigeringar av intervjuguidens utformning samt 

fördes diskussion om förhållningssätt under intervjusituationen. 

 

Resterande intervjuer utfördes av de båda författarna som kände sig allt mer säkra 

och avslappnade i intervjusituationen allteftersom fler intervjuer genomfördes. Då 

författarna under sin tidigare yrkesverksamma tid som sjuksköterskor mött personer i 

olika åldrar lades stor vikt vid att under intervjuerna tala tydligt och med ett 

vardagligt språk. Tidigare arbete inom hälso- och sjukvården kan enligt Dalen (2015) 

dessutom få informanterna att känna sig mer bekväma i intervjusituationen. Sandman 

och Kjellström (2013) skriver att en skriftlig underskrift kan uppfattas mer tvingande 

än en muntlig överenskommelse. Redan i informationsbrevet som skickades ut till 

deltagarna i de olika stödgrupperna med förfrågan om medverkan i studien begärdes 

en skriftlig underskrift av dem som ville medverka. Inför varje intervju repeterades 
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informationen noggrant muntligt om att medverkan i studien var frivillig och när som 

utan förklaring kunde avslutas. De fick också en kort repetition om den information 

som beskrivits i informationsbrevet för att räta ut eventuella frågetecken.  

 

Det fanns dock ett undantag och under en av intervjuerna glömdes att muntligt återge 

för en informant att intervjun skulle spelas in på diktafon. Det skulle kunna ses som 

en svaghet med studien att informanten inte erhöll denna information muntligt. 

Författarna refererade till den skriftliga information som givits och poängterade att 

medverkan var frivillig och informanten gav då sitt godkännande. Under studiens 

gång var det inte någon informant som valde att avbryta sin medverkan i studien 

vilket kan ses som en styrka med studien.  

 

Kvalitativa forskningsmetoder beskrivs enligt Sandman och Kjellström (2013) som 

ett sätt att komma nära informanten samt under en intervjusituation etablera en 

förtroendefull relation. Trost (2010) framhåller att ett etiskt dilemma med två 

intervjuare som medverkar under intervjusituationen kan vara att informanterna 

upplever sig hamna i underläge. För att undvika maktövertag gentemot 

informanterna var författarna noga med att under samtliga intervjusituationer 

reflektera över sitt eget förhållningssätt samt att den av författarna som lyssnande 

under intervjusituationen satt längre bort i rummet. Trost (2010) påtalar också att 

närvaron av två intervjuare under en intervjusituation kan vara fördelaktigt då 

känsliga frågeområden berörs, innan förtroende har skapats mellan författare och 

informant samt att en större mängd data kan inhämtas och en fördjupad förståelse 

kan erhållas.  

  

En viktig aspekt som Sandman och Kjellström (2013) framhåller att ställning bör tas 

till huruvida informanten står i ett beroendeförhållande till författarna eller inte. Då 

författarna är studenter kunde inte ett direkt beroendeförhållande konstateras, 

däremot så kommer informanternas behandlande diabetessjuksköterskor ta del av 

studien. Informanterna erhöll information i förväg genom informationsbrev samt i 

början av varje intervju om att författarna vid tidpunkten för intervjuerna var 

studenter vid distriktssköterskeutbildningen vid Linköpings Universitet och att 

intervjuerna var till grund för ett examensarbete inom utbildningen. Det påpekades 

även att det var ett lärotillfälle för att inhämta kunskap från informanterna. 

Informanterna uttryckte sitt intresse för studien då de uppfattade att resultatet skulle 

kunna komma till nytta för diabetessjuksköterskorna i arbetet med stödgrupper och 

därmed indirekt påverka andra patienter i liknade situationer.  

 

Under intervjusituationen gavs samtliga informanter utrymme för paus för att skapa 

tid för eftertanke i enlighet med Dalen (2015). Informanterna upplevdes tala fritt och 

ansågs avslappnade under intervjusituationerna och delade med sig av sina 

livsberättelser. I intervjusituationen kom frågeområdena ibland in på känsliga ämnen 

vilket gav personliga svar från informanterna. Polit och Beck (2012) belyser att detta 

kan medföra att informanterna blir återhållsamma i att dela med sig av sina tankar. 

Det kan enligt Dalen (2015) i sin tur innebära att det kan uppkomma svårigheter att 

som intervjuare hitta ett relevant förhållningssätt till informanten. Informanterna 

upplevdes trots personliga frågor som informativa och svarade öppet på frågor. 

Författarna fick därför vid upprepade tillfällen reflektera över sitt eget 

förhållningssätt och övergå till ett annat frågeområde för att inte ställa allt för 

personliga frågor till informanterna.  
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Samtliga informanter fick själva välja tid och plats för intervjun och tio av 

intervjuerna genomfördes i ett rum på respektive vårdcentral och den sista i en av 

informanternas hemmiljö. Den fysiska miljön i lokalerna på de olika vårdcentralerna 

påpekades av några informanter som kala och sterila men då kaffe erbjöds skapades 

en trevligare atmosfär och utrymme gavs för informella samtal. Den sista intervjun 

upplevdes som mer informell då författarna fick agera rollen som gäst i informantens 

hem. Det kan ha inneburit att informanten känt sig mer avslappnad då intervjun 

utfördes i hemmiljön. Den fysiska miljön vid intervjusituationen ansågs inte vara av 

någon avgörande betydelse då samtliga informanter oavsett miljö uttryckte en 

positivitet till utvärderingen av stödgruppen.  

 

Transkriberingen är det första steget i analysprocessen (Kvale & Brinkman, 2014) 

där det uppkom tankar om intervjuerna och dess innebörd. Transkriberingarna 

genomfördes av författarna själva vilket gav en unik chans att lära känna sitt eget 

textmaterial. Dalen (2015) påtalar att mest optimal skildring av vad informanterna 

delgivit under intervjuerna sker om transkriberingen genomförs omedelbart efter att 

intervjuerna genomförts vilket i sin tur ökar tillförlitligheten. Dock kom tidpunkten 

för transkribering av samtliga intervjuer till studien att infalla under 

sommarmånaderna då båda författarna samtidigt arbetade i sin ordinarie tjänst. Det 

innebar att tiden mellan intervjuerna och transkriberingarna varierade från att utföras 

samma dag till att dröja upp till några veckor, vilket kan ha påverkat tolkning av 

resultatet. 

 

Efter att samtliga intervjuer transkriberats lyssnade författarnas handledare Lena 

Hanberger på en av intervjuerna och jämförde därefter med tillhörande transkribering 

för att bedöma kvaliteten. Det kan ses som en styrka att transkriberingarna 

genomförts på ett korrekt sätt och därmed en minskad risk för att viktig data skall ha 

gått förlorad.  Användandet av diktafon som tekniskt hjälpmedel gav en god 

ljudkvalitet då det under transkriberingarna tydligt gick att höra vad informanterna 

sade. Dock var det vissa störningar under den intervju som genomfördes i en 

informants hemmiljö vilket försvårade transkriberingen med risken att eventuell data 

kan ha förlorats men bedöms inte ha påverkat resultatet.  

 

Under resterande del av analysprocessen är det informanternas tankar och 

reflektioner som skall tolkas och förstås. Hseih och Shannon (2005) påtalar att en 

utmaning för användandet av den konventionella innehållsanalysen är risken att 

misslyckas med utvecklandet av en korrekt förståelse för textens helhet och att inte 

identifiera de nyckeltankar och begrepp som bildar koder och kategorier, vilket kan 

det leda till att fynd inte blir korrekt representerade i texten. Då det var två författare 

som medverkade under såväl analysprocess som utskrivandet av resultat styrks 

objektiviteten och tillförlitligheten då det genom diskussioner framkom fler 

perspektiv (Dalen, 2015; Polit & Beck, 2012). 

 

Författarna skall under analysprocessen enligt Dalen (2015) ha sin egen förförståelse 

i beaktning då en ökad medvetenhet om den egna förförståelsen medför ett öppet 

synsätt gentemot textmaterialet i analysprocessen. Under analysprocessen iakttogs 

noggrannhet med att fortlöpande följa de olika stegen som tydlig beskrivits av den 

valda metoden. Under vart och ett av de olika stegen i analysprocessen erhölls ett 

djup i textmaterialet genom att noggrant läsa, diskutera och sedan gemensamt tolka 

den underliggande meningen (Dalen, 2015). För att på ett tydligt sätt presentera de 
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olika kategorier, underkategorier samt koder som framkom under analysprocessen 

konstruerades en tabell. Koderna exkluderades i den löpande texten då det ansågs 

medföra ett bättre flyt för läsaren.  

 

Dalen (2015) påtalar att ett intervjumaterial som innefattar flertalet kärnfulla citat 

gällande informanternas individuella åsikter är mycket viktiga och skall därmed noga 

tas om hand då de ökar tillförlitligheten. Under analysprocessen framkom tänkvärda 

citat från samtliga informanter som markerades med en färgpenna för att dessa inte 

skulle glömmas bort. Kvale och Brinkmann (2014) belyser att den kvalitativa 

forskningen kan i sig innebära att det som framkommer i resultatet skulle kunna 

kränka en informant, varefter informanterna avidentifierades genom att i citaten 

benämnas ”informant” i löpande text. 

 

Kvale och Brinkman (2014) beskriver att validering har sin grund i författarnas 

förmåga att under genomförandet av en studie kontinuerligt ifrågasätta samt tolka 

forskningsresultatens trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet, vilket togs i 

beaktning och eftersträvades under hela arbetsprocessen. För att bedöma resultatets 

tillförlitlighet samt huruvida studien skulle kunna återupprepas har studiens metod 

noggrant beskrivits (Kvale & Brinkmann, 2014; Dalen, 2015). Dalen (2015) menar 

att en fördel för resultatets trovärdighet och giltighet är även författarnas förförståelse 

där kunskap om samhället och grupper är en styrka i studiens utformning. Mer 

kunskap kring ett ämne gör att relevanta frågor kan ställas och en djupare förståelse i 

tolkningen av textmaterialet, vilket även styrks av Kvale & Brinkamn (2014).  

 

En fördel med intervjustudier som påtalas i jämförelse med enkäter att 

informanternas möjlighet att opponera sig mot antaganden i frågeställningar, samt att 

kunna ställa motfrågor och på ett friare sätt lägga till kommentarer. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver vidare att ett tecken på objektivitet är att informanterna 

talar fritt och även att deras reflektioner visar författarna nya sidor av det studerade 

ämnesområdet, vilket eftersträvades både i utformandet av intervjuguide och i 

intervjusituationen. Det krävs också att författarna är väl pålästa om syftet med 

studien för att vara vaksamma mot eventuella etiska överträdelser. 

 

Resultatdiskussion  
 

Deltagandet i en personcentrerad stödgrupp för personer med typ 2 diabetes innebar 

att de fick träffa andra personer med samma sjukdom men med skilda livssituationer 

och erfarenheter. Det utgjorde en grund för diskussioner och reflektioner där de fick 

ny kunskap om och förståelse för sina egna livssituationer. Stödgruppens utformning 

och process med förutbestämda teman, närvaron av professionella 

diabetessjuksköterskor och det öppna samtalsklimatet ansågs mycket givande av 

deltagarna. 

 

Under samtalen i stödgruppen diskuterade deltagarna att de hade varit olika 

förberedda på att få diagnosen. Bland de som var mer förberedda fanns det nära 

släktingar med diabetes medan aktiv livsstil, normal kroppsbyggnad, otillräcklig 

kunskap samt mer diffusa symtom medförde att diagnosbeskedet kom som en 

överraskning. Hörnsten, Sandström och Lundman (2004) framhåller också att ett 

diagnosbesked inte alltid är överensstämmande med att acceptera diagnosen samt att 

den första tiden med typ 2 diabetes karakteriserades av att finna en ny roll där 
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sjukdomen skall integreras som en del i det dagliga livet. En medvetenhet om dessa 

olikheter behöver finnas hos dem som ger besked om att en person fått typ 2 diabetes 

(Hörnsten, Sandström & Lundman, 2004).  

 

Deltagarna i stödgruppen hade olika erfarenheter av att få besked om sin diagnos. 

För några var det av underordnad betydelse, för en annan kom diagnosen som en 

chock och personen genomgick en kris då tillvaron påtagligt förändrades. Några 

deltagare i stödgruppen hade i hög grad en negativ bild av sin sjukdom, vilket 

startade existentiella tankar hos övriga deltagare. McDowell, McPhail, Halyburton, 

Brown och Lindsay (2009) belyser också den psykologiska aspekten av att få 

diagnosen typ 2 diabetes med existentiella tankar som följd. Andra deltagare i 

stödgruppen hade svårt att vänja sig vid insikten att de själva var sjuka, vilket även 

styrks i studien av Holmström & Rosenqvist (2005). Hörnsten, Sandström och 

Lundman (2004) beskriver att typ 2 diabetes kunde uppfattas som ett livshotande 

tillstånd där patienterna inte fann någon utväg vilket kunde innebära att sjukdomen 

medförde stora begräsningar i det dagliga livet (Holmström & Rosenqvist, 2005) 

medan det för andra kunde också uppfattas som något helt odramatiskt där livet inte 

märkbart förändrats (Hörnsten, Sandström & Lundman, 2004; Li, Drury och Taylor, 

2013). Li, Drury och Taylor (2013) beskriver också betydelsen av bön och religiös 

tro som en viktig copingstrategi då det kan medföra positiva känslor, optimism samt 

acceptans. Det visar att ett diagnosbesked kan upplevas och hanteras på olika sätt 

vilket belyser vikten av att hälso- och sjukvårdspersonal är lyhörda för det patienten 

ger uttryck för.  

 

I stödgruppen diskuterades på förhand skilda uppfattningar avseende diabetes som 

sjukdom. Genom sin medverkan i stödgruppen erhöll några deltagare ny kunskap 

medan det för andra innebar att det som de redan på förhand visste endast blev 

bekräftat. Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki och Pietilä (2013) framhåller att 

kunskap om sjukdomen hos patienter med typ 2 diabetes är en viktig copingresurs. 

Några av deltagarna i de aktuella stödgrupperna hade före gruppens start 

uppfattningar om att typ 2 diabetes endast drabbar antingen äldre personer eller barn 

medan andra menade att diabetes endast drabbar dem med hereditet för sjukdomen. 

Hörnsten, Sandström och Lundman (2004) beskriver att för de som inte hade 

familjemedlemmar eller någon annan bekant med diabetes fanns en uttalad 

kunskapsbrist om sjukdomen. Det pekar på att interventionen med stödgrupper delvis 

har kunnat bemöta kunskapsbehovet hos deltagarna vilket förstärkt deras 

copingförmåga. 

 

Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki och Pietilä (2013); Edwall, Hellström, Öhrn & 

Danielsson (2008) framhåller också att det råder en uttalad kunskapsbrist avseende 

sjukdomen generellt hos personer med typ 2 diabetes samt likaså gällande tänkbara 

komplikationer. Holmström och Rosenqvist (2005) belyser att svårigheter att inse 

faran i eventuella komplikationer hade sin grund i att sjukdomen inte medförde några 

typiska symtom och att typ 2 diabetes därför inte ansågs vara en verklig diabetes. Det 

fanns också kunskapsbrist om att höga blodsockervärden kunde medföra sena 

komplikationer. Det visar att det finns stort behov av ökad kunskap hos personer med 

typ 2 diabetes. Det indikerar också att informationen till patienter och anhöriga 

behöver förbättras. 
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I stödgruppen diskuterade deltagarna att det fanns ett uttalat behov av att samtala om 

diabetessjukdomen specifikt samt följderna utav den och de önskade att få 

information från olika professioner. Under de olika gruppträffarna oroade deltagarna 

i viss utsträckning varandra genom att berätta avskräckande exempel på 

följdsjukdomar av diabetes. Det innebar att det var en av deltagarna som blev mycket 

avskräckt och inte återkom. McDowell, McPhail, Halyburton, Brown och Lindsay 

(2009) påtalar dock att personer med typ 2 diabetes som får träffa andra personer 

som erhållit komplikationer till följd av sin diabetes kan erhålla en ökad motivation 

till nya förändringar. Fynden i föreliggande studie indikerar att sjuksköterskan måste 

vara medveten om både fördelar och risker med att beskriva följdsjukdomar och ha 

en beredskap för olika reaktioner.  

 

Genom medverkan i de olika stödgrupperna framkom det också att deltagarna delgav 

varandra tips och idéer på recept, dieter samt websidor på internet vilket de hade stor 

nytta av. Nya rön avseende medicinering togs också upp under gruppträffarna vilket 

var positivt. Det belyses också i en studie av Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki och 

Pietilä (2013) där patienter med typ 2 diabetes visade ett intresse av att ta del av 

diabetesrelaterad information från cellnivå till frågeställningar gällande vardagslivet. 

Patienterna sökte också information på olika forum, i litteratur samt på olika 

internetsidor samt erhöll information under mottagningsbesök vilket hjälpte dem till 

bättre sjukdomshantering (Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki & Pietilä, 2013). 

Stödgrupperna verkar således kunna fungera som ett komplement till andra 

informationsvägar.  

 

Deltagarna i stödgrupperna beskrev också att de enbart hade en positiv bild av de 

diabetessjuksköterskor som de träffat och diabetessjuksköterskorna hade också 

fungerat som ett stöd för dem. Betydelsen av diabetessjuksköterskans stödjande roll 

bekräftas av Edwall, Danielsson och Öhrn (2010) vilket kunde hjälpa personer med 

typ 2 diabetes att utveckla en bättre förståelse för den egna sjukdomssituationen. Ett 

kontinuerligt stöd ansågs vara en förutsättning för att patienterna skulle vara ärliga i 

mötet med diabetessjuksköterskan (Stenner, Courenay & Carey, 2011) och var 

viktigt för att patienterna skulle erhålla en ökad trygghetskänsla (Edwall, Hellström, 

Öhrn & Danielsson, 2008). En stödjande relation kännetecknades av pålitlighet samt 

förmågan att dela samma humor med diabetessjuksköterskan (Halkoaho, 

Kangasniemi, Niinimäki & Pietilä, 2013).  

 

Diabetessjuksköterskorna uppfattades av deltagarna som ganska neutrala och passiva 

vilket upplevdes positivt. Boström, Isaksson, Lundman, Lehuluante och Hörnsten 

(2014) styrker detta och diabetessjuksköterskorna i deras studie gav uttryck för att 

det var positivt att fokus lades på att diskutera frågor utifrån patienternas individuella 

förhållanden och synsätt. Diabetessjuksköterskorna erhöll på så sätt fördjupade 

insikter om patienternas dagliga liv. Det framkom att det fanns en viss svårighet hos 

distriktssköterskor att inte styra samtal utan främst vara lyssnande mot patienterna 

(Boström, Isaksson, Lundman, Lehuluante & Hörnsten, 2014). Det är alltså viktigt 

för diabetessjuksköterskan som deltar i stödgruppen att inta ett passivt och lyssnande 

förhållningssätt.  

 

Till respektive stödgruppstillfälle fanns det ett på förhand nedskrivet tema men de 

följdes inte alltid som planerat. Deltagarna ansåg att var fördelaktigt att det fanns en 

flexibilitet i diskussionen i stödgruppen. Boström Isaksson, Lundman, Lehuluante 
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och Hörnsten (2014) framhåller att diabetessjuksköterskorna påtalar att patienterna 

blev mer aktiva när de gavs möjlighet att diskutera saker med varandra. 

Diskussionerna som genomfördes i olika grupper ansågs bli allt mer betydelsefulla 

då flertalet olika perspektiv inkluderades. 

 

Deltagarna i de olika stödgrupperna påpekade att genom sin medverkan gavs 

möjlighet att träffa andra människor med samma sjukdom där var och en av dem 

hade sin unika livssituation. I stödgruppen fascinerades några deltagare över att det 

fanns andra i stödgruppen som hade en hög grad av motivation och såg ljust på 

tillvaron. Vilket även McDowell, McPhail, Halyburton, Brown och Lindsay 

(2009) påtalar att i sin studie där deltagarna genom fokusgrupper fick diskutera sina 

egna vanor, förväntningar, misslyckanden och erfarenheter, vilket resulterade i att de 

tog intryck av varandra och fann förebilder i gruppen.  

 

Flertalet av deltagarna fick i mötet med andra personer i stödgrupperna en insikt om 

att det var en resurs att ha en positiv livssyn och poängterade själva att det går att ha 

ett väldigt bra liv trots sjukdom. Det styrks även i en studie av Halkoaho, 

Kangasniemi, Niinimäki och Pietilä (2013) där patienter med typ 2 diabetes ser sin 

accepterande och positiva attityd gentemot sin sjukdom som en av de främsta 

copingresurserna.  

 

De olika åldersskillnader samt skilda livssituationer dem emellan samt hur 

livspusslet går ihop beskrevs också av deltagarna. Det medförde att de insåg att det 

behövs ibland olika sätt att hantera sjukdom samt att situationer kan kräva olika 

lösningar. Hörnsten, Sandström och Lundman (2004) belyser att integrera sjukdomen 

i det dagliga livet är en uppgift som kräver ett aktivt engagemang i syfte att etablera 

dagliga rutiner, vilket innebär att successivt lära sig hantera den nya situationen.  

 

I studien reflekterade deltagarna också över att de som haft sjukdomen under en 

kortare tid ansågs kunna ha mer nytta av sin medverkan i stödgruppen då det under 

den första tiden fanns en känsla av ängslan och oro. Under stödgrupperna utbyttes 

sedan information med dem som haft sjukdomen under en längre tid. McDowell, 

McPhail, Halyburton, Brown och Lindsay (2009) bekräftar att det finns ett uttalat 

behov av undervisningsgrupper under det första halvåret med typ 2 diabetes då det är 

av betydelse med information om praktiska tips som kan tillämpas i vardagen. 

Edwall, Hellström, Öhrn och Danielsson (2008) framhåller också betydelsen av den 

givna informationen om sjukdomen som innebar att patienterna erhöll en känsla av 

egenmakt då de självständigt kunde hantera sjukdomen. Genom att praktiskt tillämpa 

sina förmågor blev de hjälpta att erhålla kontroll över sjukdomen. Det framkom även 

behovet av regelbundet stöd från hälso-och sjukvårdspersonal för att få ny kraft att 

hantera sjukdomen.  

 

Genom medverkan i stödgrupperna framkom betydelsen av och de relationer som 

fanns till anhöriga. Många fann ett stort stöd hos sina familjer, vilket kunde visa sig 

genom psykologiskt stöd vid hantering av sjukdomen. Andra hade anhöriga som 

bodde levde längre bort och som inte hade påverkan på deras vardagsliv. Halkoaho, 

Kangasniemi, Niinimäki och Pietilä (2013);  Hörnsten, Sandström och Lundman 

(2004) instämmer i betydelsen av behovet av stöd från anhöriga. Patienterna i deras 

studie beskrev vikten av det sociala stödet från familj, andra släktingar och vänner i 

syfte att de fanns där och lyssnade på dem. Li, Drury och Taylor (2013) visar att 
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deltagarna i deras studie beskrev hur stödet från familj och vänner, arbetskamrater 

och kolleger var betydelsefulla för att kunna hitta strategier för att hantera (cope) de 

utmaningar som ett liv med typ 2 diabetes medför. Det framkom dock i studien att 

några deltagare i stödgruppen berättade för de andra deltagarna att de valt att inte 

berätta om sin typ 2 diabetes för personer utanför den närmsta familjen. Det hade sin 

grund i att de ansåg att sjukdomen kunde uppfattas som en skam, vilket även påvisas 

i en studie av (Hörnsten, Sandström & Lundman, 2004). Li, Drury och Taylor (2013) 

menar att om man väljer att inte berätta om typ 2 diabetes för vänner och bekanta kan 

det ha sin grund i en rädsla att bli uppfattad som annorlunda. Detta visar behovet av 

att hälso- och sjukvården tillämpar personcentrerad vård för att kunna bemöta 

patienter med typ 2 diabetes skilda livssituationer.  

 

I stödgruppen diskuterade deltagarna om de anhörigas betydelse i form av praktiskt 

stöd vid exempelvis genomförandet av kostförändringar samt i att förändra sina 

motionsvanor. Genom sin medverkan i stödgruppen började deltagarna också att 

reflektera över sina egna levnadsvanor och tog därefter ställning till genomförandet 

av eventuell förändring. Några av dem fick positiv bekräftelse på sina levnadsvanor, 

andra insåg att de kunde behöva göra en förändring medan några deltagare kom till 

insikt med att det inte är värt besväret. Det påvisas i sin tur i en studie av Hörnsten, 

Sandström och Lundman (2004) där det framkom att personer som diagnostiseras 

med typ 2 diabetes erhöll ny energi att genomföra omfattande livsstilsförändringar. 

Tidigare ohälsosamma levnadsvanor försvann och utbyttes mot ett allt mer hälsosamt 

friskare liv.  

 

Det framkom också att några av deltagarna i stödgruppen redan före sin medverkan 

hade funnit motivation till samt genomfört kostförändringar. Det fick i sin tur de 

andra deltagarna att inspireras samt ta ställning till förändrade kostvanor eller 

eventuell viktnedgång. Sol, van der Graaf, van der Bijl, Goessens och Visseren 

(2006) beskriver också betydelsen av att diabetes står i nära relation till self efficacy. 

Innebörden av begreppet self efficacy poängteras främst i samband med 

åstadkommande av beteendeförändringar vid utförandet av egenvårdsåtgärder. 

McDowell, McPhail, Halyburton, Brown och Lindsay (2009) belyser också 

nutritionens betydelse för personer med typ 2 diabetes då det utgör en av 

grundpelarna i sjukdomshanteringen. Vidare framkom det dock att det i dagens 

samhälle råder svårigheter att veta vad som kännetecknar en hälsosam kost och inte 

då det finns många olika rön och teorier. 

 

Deltagarna beskrev också att de rekommendationer om 30 minuters motion varje dag 

som de hört på de individuella besöken hos diabetessjuksköterskan var allt för 

kravfyllda för att kunna uppfyllas. Av de patienter som medverkade i en studie av 

Hörnsten, Lundman, Kihl – Selstam och Sandström (2005) fanns det en uppfattning 

om att hälso- och sjukvårdspersonalen använde sig av sina egna förväntningar 

avseende mål för livsstilsförändringar vilka enligt patienterna ansågs vara omöjliga 

att uppnå. I stödgruppen hade flera av deltagarna bestämda uppfattningar om sina 

levnadsvanor med regelbundna fritidsaktiviteter medan andra hade samtidiga 

sjukdomar som försvårade deras möjligheter. Deltagarna i stödgruppen uppmanade 

även varandra till att förändra sina levnadsvanor. I en studie av Holmström och 

Rosenqvist (2005) framkom det också att det fanns personer med typ 2 diabetes som 

inte förstod vikten av fysisk aktivitet för att hålla sin sjukdom i balans. Oklarheter 

avseende den fysiska aktivitetens inverkan på blodsockret medförde att de inte var 
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medvetna om den fysiska aktivitetens positiva inverkan. Det visar deltagarnas skilda 

erfarenheter gällande livsstilsförändringar samt hur dessa implementerats i vardagen.  

 

Diskussioner fördes också i stödgrupperna om deltagarnas egna erfarenheter av 

symtom i samband med blodsockersvängningar samt hur dessa hanterades. I en 

studie av Holmström och Rosenqvist (2005) påtalas att flertalet patienter med typ 2 

diabetes beskrev att de inte hade en känsla i kroppen för höga eller låga 

blodsockervärden samt att de hade också svårigheter att bedöma dem. Li, Drury och 

Li, Drury och Taylor (2013) påtalar att denna oförutsägbarhet i sin tur kan medföra 

en känsla av hopplöshet, förlust av motivation och hopp samt kontroll över det egna 

livet. 

 

I stödgrupperna fanns det några deltagare som utförde regelbundna 

blodsockermätningar i hemmet och att det främst var dem med insulin som hade en 

egen blodsockermätare. Det fanns dock de som önskade att erhålla en, i syfte att 

kunna utvärdera effekten på sina levnadsvanor medan andra inte ansåg sig vara i 

behov av någon. Däremot belyser en studie av Oftedal, Karlsen och Bru, (2010) och 

Holmström och Rosenqvist (2005) att hälso- och sjukvårdspersonal ansåg att 

blodsockermätning hos personer med typ 2 diabetes varken ansågs bra eller 

nödvändigt. Oftedal, Karlsen och Bru, (2010) framhåller att det medförde att 

patienterna inte kunde använda sig av sin blodsockermätare och därmed inte erhöll 

någon information om blodsockernivåer vid specifika tillfällen. Det försämrade i sin 

tur deras förmåga till adekvata egenvårdsåtgärder.  

 

Deltagarna reflekterade också över hur det skulle vara att befinna sig i någon av de 

andra deltagarnas situation samt tanken på hur det skulle vara om de själva skulle 

hamna där. Edwall, Hellström, Öhrn och Danielsson (2008); Holmström och 

Rosenqvist (2005) påtalar att behovet av att börja med insulininjektioner hos 

patienter med diabetes typ 2 kunde uppfattas som en chock för patienterna samt att 

det var något de fruktade över. Li, Drury och Taylor (2013) framhåller också 

betydelsen av att det hos patienter med typ 2 diabetes finns en uttalad rädsla för 

användandet av injektionsnålar.  

 

I studierna av Oftedal, Karlsen och Bru, 2010) och Edwall, Hellström, Öhrn & 

Danielsson (2008) påtalas därför vikten av att etablera gruppverksamhet i syfte att få 

patienter med typ 2 diabetes ges möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter i 

syfte att finna motivation till förbättrad egenvårdshantering . Där samtalsämnen kan 

lyftas upp och bemötas på ett adekvat sätt. Boström, Isaksson, Lundman, Lehuluante 

och Hörnsten (2014) visar att diabetessjuksköterskorna beskrev att genom 

användandet av personcentrerad vård blev de mer engagerade i hur patienterna såg 

på sina möjligheter, motstånd samt egenvårdsåtgärder i det dagliga livet.  En 

jämställdhet avseende mål över patientens egenvård tycktes även ge empower till 

diabetessjuksköterskorna själva (Boström, Isaksson, Lundman, Graneheim, & 

Hörnsten, 2013).  
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Konklusion 
 

Genom att personer med typ 2 diabetes fick deltaga i en stödgrupp gavs de möjlighet 

att träffa andra personer i olika åldrar och skilda livssituationer, med samma 

sjukdom. Under gruppträffarna fick deltagarna själva ge uttryck för sina personliga 

tankar och erfarenheter. Det fick i sin tur de andra personerna i stödgruppen att börja 

reflektera över sitt eget förhållningssätt till sjukdomen, vilket gav dem nya 

perspektiv på den egna livssituationen. Genomförandet av stödgrupper med 

utgångspunkt i personcentrerad vård medför också att hälso- och sjukvårdspersonal 

erhåller ökad kunskap och får nya insikter gällande att personer med typ 2 diabetes 

har skilda bakgrunder, livssituationer och perspektiv. Det kan bidra till ett bättre 

omhändertagande samt en allt mer individanpassad hälso- och sjukvård.  

 

Kliniska implikationer 
 

De erfarenheter som deltagare i stödgrupper för personer med typ 2 diabetes pekar på 

att fler personer med typ 2 diabetes borde få deltaga i en stödgrupp inom ramen för 

personcentrerad vård. I och med hälso- och sjukvården dessutom skall arbeta utifrån 

ett allt mer personcentrerat förhållningssätt är det av vikt att också utveckla 

stödgrupper för andra sjukdomsgrupper samt utforma arbetssätt som är anpassat till 

olika verksamheter. Det är även viktigt att sjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskor får ökad kunskap om förhållningsättet vid personcentrerad 

vård och att det ingår i undervisningen i grund- och specialistutbildningar. 

 

Fortsatt forskning 
 
Ytterligare studier om stödgrupper har effekt på längre sikt, både ur ett 

patientperspektiv men också effekten på den metabola kontrollen, behövs. Studier 

avseende personcentrerade stödgrupper för personer inom andra sjukdomsgrupper 

vore också av värde.  
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