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Abstrakt/Abstract 

För tio år sedan genomfördes en studie på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm 

då 32 tonåringar med typ-1 diabetes fick genomgå en empowerment-baserad 

gruppundervisning i diabetes. Målet var att gruppmedlemmarna skulle bli medvetna 

om vad de behövde förändra i sin egenvård, lägga upp en handlindsplan, och ta 

kontroll över sin sjukdom. Denna utbildning ledde dock inte till någon förbättring av 

Hba1c men en förbättring av ungdomarnas förändringsbenägenhet. 

Som ett vårdutvecklingsprojekt av barndiabetesmottagningens verksamhet blev syftet 

med föreliggande studie att retrospektivt undersöka vad deltagarna upplevt som 

betydelsefullt efter att som tonåringar ha deltagit i denna grupputbildning. 

 Efter att intervjuat 6 av deltagarna gjordes en kvalitativ innehållsanalys vilket 

resulterade i följande teman: Att uppleva kompetent stöd från 

diabetesmottagningen, att gemenskap i gruppen gav mod att konfrontera 

sjukdomen och att grupputbildningen gav känslan att det var lättare att leva med 

diabetes.  

Resultatet skulle kunna utgöra en del av ett underlag för utformningen av framtida 

gruppundervisningar för tonåringar med diabetes. 

 

Ten years ago, a study was conducted at the Astrid Lindgren Children's Hospital in 

Stockholm when 32 teenagers with type 1 diabetes underwent an empowerment-

based group education in diabetes. The goal was that the group members would be 

aware of what they needed to change in their self-care, put up a management 

strategy, and take control of their disease. This education did not lead to any 

improvement in HbA1c but a slight improvement in young people's willingness to 

change. 

As a health care development project of pediatric diabetes clinic operations, the 

purpose of the present study was to retrospectively examine what the participants 

experienced as meaningful after that teens have participated in this education group. 

After interviewing six of the participants, a qualitative content analysis resulted in the 

following themes: Experiencing competent support from the diabetes clinic, the 

community group gave courage to confront the disease and group training gave the 

feeling that it was easier to live with diabetes. 

The result could be a part of the basis for the design of future group education for 

adolescence with diabetes. 
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Inledning 

Huvudsyftet med all diabetesvård av barn och ungdomar är att skapa förutsättningar 

för normal tillväxt och utveckling, god livskvalitet och minska riskerna för akuta och 

sena komplikationer. Detta åstadkoms bäst genom att hjälpa barnen och deras 

föräldrar att bli skickliga i diabetesegenvård, att stödja ungdomar att förbli 

motiverade genom tonårstiden och att uppmuntra dem till självständighet. Målet är 

att patienterna ska bli sin egen expert 1,2.  

 

Under puberteten ändras hormonbilden och insulindosen kan behöva ökas kraftigt 

eftersom kroppen blir okänslig för insulin 3-5. Tonårstiden innebär att ungdomarna 

dessutom succesivt ska frigöra sig från föräldrarna och ta mer eget ansvar för sin 

diabetes. Tonåringen har att väga intaget av kolhydrater, fysisk aktivitet, akuta 

infektioner, stress och inverkan av andra hormoner mot den dos insulin som ska 

injiceras. Obalans leder till blodsockervärden som antingen är över eller under de 

normala. Insulinbrist, vilket leder till högt blodsocker kan orsaka både akuta och 

långsiktiga komplikationer, till och med dödsfall6-8. Lågt blodsocker kan framkalla 

obehagliga symtom eller medvetslöshet och kramper och även en lägre livskvalitet 

har rapporterats från personer som har frekventa hypoglykemier9. Utifrån detta har 

International Diabetes Federation (IDF) och International Society for Pediatric and 

Adolecent Diabetes (ISPAD) satt upp behandlingsmål för HbA1c (mått på den 

glykemiska kontrollen över tid) till <58 mmol/mol (DCCT-standard, 7.5%)10. 

 

Rekommendationerna från IDF och ISPAD10 bekräftar att utbildning är nödvändig 

för att lyckas med diabetesegenvård. Utbildningsprogrammen bör ha teoretisk grund 

och skräddarsys för att bli diabetesspecifik. Interventioner som att stödja 

färdighetsträning och familjefokuserat samarbete är viktigt, liksom att främja 

flexibilitet. Metodernas utformande och genomförande ska ta hänsyn till deltagarnas 

behov och ha stödjande mekanismer, men även ta hänsyn till socio-kulturella 

aspekter hos den grupp som deltar11-12. Murphy et al.13 fastslog att den vanliga 

reguljära vården inte är tillräcklig för att uppnå de behandlingsmål IDF och ISPAD 

har. Det fastslogs även att utbildningsprogrammen blir mest effektiva om de 

integreras i den reguljära vården, när föräldrarnas deltagande uppmuntras och när 

tonåringarnas egenuppfattade självförmåga främjas.  
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Empowerment är enligt Funnel och Anderson14 när en person har tillräcklig kunskap 

för att fatta rationella beslut, tillräcklig kontroll och tillräckliga resurser att 

implementera dessa beslut, och har tillräcklig erfarenhet att utvärdera effekten av 

dessa beslut. Empowerment är ett patientcentrerat förhållningssätt, vilket innebär att 

diskussioner och reflektioner bygger på deltagarnas egna erfarenheter. Anderson et 

al.15 visade att ett empowerment-baserat utbildningsprogram hade positiva effekter 

på den glykemiska kontrollen, självförmågan och attityden hos vuxna personer med 

diabetes. I ljuset av dessa resultat talade författarna om ett paradigmskifte i riktning 

mot en mer empowerment-baserad utbildning. Mot denna bakgrund och med 

tidigare slutsatser om den reguljära vårdens begränsade behandlingsresultat 

undersökte Viklund et al.16 om samma positiva effekt kunde uppnås hos tonåringar 

med diabetes. Inga empowerment-baserade program hade tidigare beskrivits i 

samband med utbildningsprogrammen för barn och ungdomar med diabetes. 

Viklund fann att en multicenterstudie var planerad för vuxna, kallad för ”Herre på 

täppan”, med ett koncept som sedan kom att utnyttjas fullt ut i en interventionsstudie 

för tonåringar16. Således utarbetades ett utbildningsprogram, kallat Empowerment 

Education Program (EEP), vilket grundade sig på problembaserat lärande (PBL) i 

grupp. Målet var att gruppmedlemmarna skulle bli medvetna om vad de behövde 

förändra, lägga upp en handlindsplan, och ta kontroll över sin sjukdom.  Studiens 

syfte blev följaktligen att bestämma effekten av EEP på den glykemiska kontrollen 

och empowerment och att studera föräldrarnas roll i sammanhanget. Studien innebar 

att deltagarna, 12- 17 år gamla, deltog i veckovisa gruppträffar med 4 till 9 deltagare i 

varje grupp, i tvåtimmarssessioner under en sexveckorsperiod. Resultatet var 

tämligen nedslående då utbildningen inte gav någon effekt på den glykemiska 

kontrollen (HbA1c).  En empowerment-faktor, förändringsbenägenhet, ökade efter 

utbildningen. Det fanns även en viss betydelse relaterade till föräldrarnas medverkan 

i ungdomarnas egenvård. 

 

I samband med denna kvantitativa studie genomfördes en kvalitativ studie17. Nu 

efterhördes tonåringarnas upplevelse och erfarenhet av att ha deltagit i EPP-studien 

med individuella intervjuer, i vilken samtliga deltagare deltog. Genom kvalitativ 

innehållsanalys av materialet tydliggjordes betydelsen av att möta likasinnade 

ungdomar och hur grupputbildningen bidrog till en gemenskap. Upptäckten att det 
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fanns andra ungdomar som hade liknade diabetesrelaterade erfarenheter bidrog till 

ett igenkännande och att de kunde identifiera sig med dem som var i snarlika 

situationer. Slutsatsen blev att denna gemenskap och bekräftelse från omgivningen 

tillsammans skulle kunna vägleda tonåringen med typ 1 diabetes att öka sin förmåga 

till bättre egenvårdsaktiviteter, vilket i sin tur kan stimulera den subjektiva känslan 

av att ha kontroll över sitt liv och hälsa17. 

 

Hur blev det med ovanstående ungdomarnas förmåga till bättre 

egenvårdsaktiviteter? Upplevde de att känslan av att ha kontroll över sitt liv och sin 

hälsa hade ökat? Har det haft någon effekt på lång sikt? Har beteenden förändrats? 

Tillförde EEP-aktiviteterna något ytterligare av betydelse som inte redan fanns i den 

reguljära vården? Hur ser de numer unga vuxna på det som de var med om för tio år 

sedan? Som diabetessjuksköterska upplever författaren och mina kollegor ofta att 

empowerment-inspirerad gruppundervisning har betydelse för ungdomarnas liv och 

hälsa trots att den metabola kontrollen inte alltid förbättras. Känslan är att EEP-

aktiviteter är förtroendebyggande hos ungdomarna för vårdpersonalens insatser och 

för hur vårdverksamheten är utformad. EPP-studiens15 författare, tillika kollega till 

undertecknad, fick dessutom för ett år sedan oväntat besök av en av studiens 

deltagare och besökarens spontana och positiva berättelse om hur det var att delta i 

EEP-interventionen fick oss fundera än mer i ovanstående banor. Hade andra 

deltagare upplevt samma sak?  

 

I en kontext där de som arbetar och forskar med diabetesutbildning informellt 

alltmer börjat att ifrågasätta Hba1c som den helt dominerande faktorn för hur 

patientutbildningen ska utvärderas, kan patienternas egen syn på hur diabetesvården 

är utformad vara viktig att studera. HbA1c är förvisso en viktig faktor i 

sammanhanget men vilken hjälp och vilket stöd upplever patienterna att de får? 

Chainy et al genomförde en undersökande studie18 där tonåringarnas egna önskemål 

för hur utbildningsprogram skulle utformas efterfrågades. Det framkom att 

ungdomarna ville ha utbildningsprogram skräddarsydda för tonåringar eftersom 

ungdomarna ofta upplevde frustration och skuld över att inte mäkta med den 

komplexa diabetesegenvården. Ungdomarna önskade utbildningsprogram som var 

korta, pragmatiska, med positiv attityd och som riktade in sig på det dagliga livet. 

Chainy konstaterade i en senare reviewartikel19 att effektiviteten på lång sikt hos 
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redan etablerade utbildningsprogram är oklar och att ny innovativ forskning behövs. 

 

Sammanfattningsvis torde det således vara av intresse att undersöka vad några av 

deltagarna i EEP-studien15 som unga vuxna idag upplever som betydelsefullt av den 

gruppundervisning de var med om för tio år sedan och om den tillförde något utöver 

den reguljära vården. Även med tanke på att den mottagningen som författaren 

arbetar på önskar större underlag för eventuella framtida grupputbildningsprojekt. 

 

Studiens syfte 

Syftet med studien var att retrospektivt undersöka vad vuxna personer med typ 1 

diabetes upplever som betydelsefullt efter att som tonåringar ha deltagit i en 

empowerment-baserad grupputbildning om diabetes. 

 

Metod 

Design 

Kvalitativ intervjustudie. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman20-21. 

 

Urval 

Respondenterna valdes från de deltagarlistor som fanns arkiverade från den 

ursprungliga studien. Således matchades namn och födelsedata med en sökning som 

gjordes via internet (www.hitta .se). Av de ursprungligen 32 deltagarna lyckades 

matchningen i 19 fall. Av dessa föll ytterligare 13 bort då de uppringda 

respondenterna inte svarade, hade avlägsen bostadsort eller inte ville eller kunde 

delta i en intervju. Tre kvinnor, 24, 25, respektive 26 år gamla och tre män, 24, 24 

och 25 år gamla, blev intervjuade. Respondenterna visade sig komma från vitt skilda 

socioekonomisk bakgrund. Muntlig information om studien gavs och muntligt 

samtycke inhämtades. 

 

Datainsamling 

De individuella intervjuerna ägde rum mellan 20 mars och 7 juni 2013. Största 

möjliga hänsyn togs för att så långt som möjligt tillgodose optimal intervjumiljö med 

avseende på ostördhet, lugn och ro. Exempel på platser blev författarens 

mottagningsrum, en respondents arbetsplats samtalsrum och vid en annan 
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respondents köksbord. Till grund för intervjuerna användes ett formulär med 

övergripande öppna frågor (bilaga 1) vilka sedan följdes av en diskussion i form av en 

dialog. Formuläret hade delgivits respondenterna innan intervjutillfällena via e-mail 

men endast två hade på förhand läst igenom dessa. Det första samtalet fick tjäna som 

pilotintervju för att testa frågeformuläret och intervjuteknik. Efter att transkriptionen 

hade bedömts av handledare beslutades att materialet kunde inkluderas i studien och 

att datainsamlingen kunde fortgå. Samtalen spelades in med en Iphone och varade 

mellan 17 och 40 minuter. Transkription skedde ordagrant i anslutning till respektive 

möte. 

 

Dataanalys 

Utifrån de begrepp Graneheim och Lundman20-21 använder, utgjordes studiens 

analysenhet av hela det transkriberade intervjumaterialet. För att få en helhetsbild 

läste författaren först igenom materialet ett flertal gånger. På så vis utkristalliserades 

naturligt tre domäner vilka hade sitt ursprung från den struktur de övergripande 

frågorna gav respektive intervju. I ett andra steg lokaliserades meningsenheter, det 

vill säga ord, meningar eller stycken av text som hör ihop genom sitt innehåll och 

sammanhang och som svarar mot studiens syfte. Nästa steg utgjordes av att 

kondensera och abstrahera, en process som avsåg att korta ner meningsenheternas 

texter till mer hanterbara stycken, först till kondenserade meningsenheter. Tanken i 

detta steg var att bevara innehållet från de ursprungliga enheterna utan att något 

väsentligt försvann samtidigt som innehållet lyftes till en högre nivå. Abstraktionen 

utgjordes därefter av att benämna varje kondenserad meningsenhet med en kod, en 

slags etikett, med avsikt att hjälpa författaren att reflektera över materialet på ett nytt 

sätt. Tillsammans med handledare kontrollerades att denna process skett med 

hänsynstagande till meningsenhetens kontext. Tillsammans genererades 190 koder. 

Vidare sorterades koderna in i kategorier där koder med liknande innehåll fick en 

beskrivning om vad de innehöll. Dessa kategorier skulle vara internt homogena 

(närbesläktat innehåll) men externt heterogena (skilja sig från andra kategorier). 

Inga koder fick falla mellan för att det saknades lämplig kategori samtidigt som ingen 

kod fick passa in i två eller flera kategorier. Som ett första steg i denna process 

skapades underkategorier inom varje domän vilka i sin tur abstraherades till 

kategorier. På så vis tydliggjordes länkningen från meningsenhet till kategori. 

Exempel på hur en kategori utkristalliserats ges i tabell 1. 



9 

 

Tabell 1: Exempel på en kategori och dess härledning från meningsenheter 

Vara betydelsefull 

Meningsenhet kondenserad 

meningsenhet 

Kod Under-

kategori 

Om varje person pratar eller 

uttrycker sig, eller bara lyssna, 

det känns liksom inom en, det 

betyder nåt, jag är här och det 

har betydelse 

varje person i gruppen 

skapar en känsla som 

betyder något 

varje deltagare är 

betydelsefull 

känna sig 

viktig 

Det kanske inte ger och 

betyder nåt för mig men 

kanske för någon annan, att jag 

berättar om min erfarenhet 

min berättelse kanske 

betyder något för andra 

min berättelse är 

viktig 

 

kände mig som en storasyster i 

den här gruppen 

kände mig som en 

storasyster 

känna sig viktig  

Storasyster! storasyster! att vara behövd vara 

att jag kunde hjälpa genom att 

dela med mig av mina 

erfarenheter 

jag kunde hjälpa genom att 

dela med mig av mina 

erfarenheter 

att hjälpa andra behövd 

Man pratar ju om sig själv för 

att hjälpa andra 

man pratar om sig själv för 

att hjälpa andra 

känna sig 

betydelsefull 

 

och tycker det är trevligt att få 

berätta om mina egna 

erfarenheter för andra 

trevligt att få berätta om 

egna erfarenheter 

att få dela med sig  

dela med sig av sina egna 

erfarenheter 

dela med sig av egna 

erfarenheter 

att dela 

erfarenheter 

 

 

Ovan nämnda process tog vara på det manifesta innehållet och hade således sin 

grund i vad respondenterna faktiskt hade berättat. Ur detta kunde ett tema utläsas i 

form av en tolkning av det latenta eller det underliggande budskapet. Syftet med 

detta sista steg var att svara på frågan vad det hela egentligen handlade om. Denna 

tolkning framkom efter diskussion mellan författaren och handledaren. 

 

Etiska överväganden 

Då respondenterna utgjordes av patienter som inte längre tillhörde barnsjukhuset 

ansåg divisionschefen att en studie av detta slag inte kunde göras i syfte att publiceras 

som vetenskaplig artikel utan att först genomgå etisk prövning hos den lokala etiska 

kommittén. Däremot ansåg han att studien var ett ypperligt redskap att utvärdera 

och förbättra den verksamhet som barndiabetesmottagningen bedriver. Han 

godkände således studien som ett internt vårdutvecklingsarbete. 
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Struktur 

Den struktur det föreliggande arbetet har följer de anvisningar som ges i 

författarinstruktioner för tidskriften European Diabetes Nursing22. 

 

Resultat 

Det manifesta innehållet från analysen kom att utgöra tretton kategorier uppdelade i 

tre domäner, vilka på ett bearbetat sätt visar vad respondenterna berättat under 

intervjuerna och som samtidigt svarade mot studiens syfte. Vidare analys resulterade 

i teman där det underliggande latenta budskapet tydliggjordes, som en 

sammanfattning av analysen, vilket tillsammans utgör resultatet (se tabell 2).  

 

Tabell 2: Sammanställning av kategorier och teman 

Domän Kategori Tema 

betydelse av vanliga  kunskap att uppleva ett kompetent stöd från 

mottagningsbesök återkoppling diabetesmottagningen 

 känslor  

betydelse av att delta i känna gemenskap att gemenskap i gruppen gav mod att 

gruppundervisning delad verklighet konfrontera sjukdomen 

 inspirationskälla  

 vara betydelsefull  

 djupare förståelse  

 våga fråga  

 betydelse av att ha större medvetenhet att grupputbildningen gav känslan 

deltagit i grupp- personlig utveckling att det var lättare att leva med 

undervisning fortsatte som vanligt diabetes 

 lättare att leva med 

diabetes 

 

 

Betydelse av vanliga mottagningsbesök 

Under denna domän utkristalliserades kategorierna kunskap, återkoppling och 

känslor. Med kunskap menas här den samlade kunskap om diabetes och dess 

behandling som patienten och dess föräldrar erhållit i samband diabetessjukdomens 

debuterande men även den kunskap som förmedlas vid varje mottagningsbesök. 

Detta belyses i följande citat: 

 

”De var ju viktiga. Då fick man ju lära sig att leva med sjukdomen. Jag har ju haft 

det sedan jag var ett år gammal, så jag har alltid levt med den. Från början var det 

mina föräldrar som hade hand om sjukdomen så att säga och så fick jag själv lära 

mig mer och mer att ta över ansvaret  och det var ju de här viktiga även fast mina 
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föräldrar lärde mig vad de hade lärt sig tidigare.” (respondent 3) 

 

Återkoppling avser den bekräftelse patienten och dess föräldrar fick på hur 

behandlingen eller egenvården fortlöpte över tid. Detta skedde genom den analys av 

blodsockervärden, insulinpumpsnedladdningar och Hba1c som genomfördes vid 

varje mottagningsbesök, vilket följande citat visar: 

 

”Det såg jag mer som, även i yngre ålder, som en statuscheck, att man inte hade för 

mycket ketoner eller dylikt, kollar upp hur man mår, kollar vikten och längden, eller 

kollar om något annat blivit instabilt” (respondent 1) 

 

Med kategorin känslor menas de känslor som barnen/ungdomarna upplevde i 

samband med besöken på diabetesmottagningen. De kunde vara oro för vad 

bristande egenvård kunde medföra för konsekvenser både på kort och lång sikt men 

även den trygghet besöken kunde medföra. En respondent säger: 

 

”Givetvis så kände jag, jag kände, jag var nog ganska nervös innan besöken, jag 

hade inte haft diabetes så länge” (Respondent 2) 

 

En annan uttrycker det så här: 

 

”Det har betytt mycket för mig med Astrid Lindgren, alltid, för jag har alltid sett 

mig trygg och sedd där. Så det är den starkaste känslan jag har från 

barndiabetesmottagningen” (Respondent 5) 

 

I den vidare analysen mot ett underliggande latent tema framkom att respondenterna 

värderat den kunskap och återkoppling som erbjöds under mottagningsbesöken som 

betydelsefulla och att dessa kunde väcka känslor av olika slag som personalen 

bemötte på ett professionellt sätt. En respondent uttrycker:  

 

”Diabetesköterskan var alltid så duktig på att visa diagram och rita och förklara på 

flera olika inlärningssätt, så det hjälpte ju otroligt mycket när man hade lite 

kunskap” (respondent 1) 
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 En annan respondent säger: 

 

 ”Just det att man kan komma dit och bli utskälld om man missköter sig så jävla 

grovt, och då ska sköterskorna kunna skälla och så tar man det konstruktivt. Man 

ska kunna gråta tillsammans, man blir så pressad. Man blir så ledsen och lättad” 

(respondent nr 6).  

 

Då respondenterna inför gruppundervisningen redan levt med sin diabetes en tid och 

således var väl insatta i den ordinarie mottagningsverksamheten skulle ett 

sammanfattande tema för denna domän kunna vara: att uppleva kompetent stöd 

från diabetesmottagningen.  

 

 

Betydelse av att delta i gruppundervisning  

Denna domän gav sex kategorier som skulle kunna delas in i två grupper. De tre 

första kategorierna känna gemenskap, delad verklighet och inspirationskälla 

återspeglar vad respondenterna rent konkret upplevde som betydelsefullt med att 

vara tillsammans, vilket belyses i följande citat:  

 

”Att det var en ganska rolig upplevelse. Att få träffa fler barn i sin egen ålder med 

diabetes, det brukar man inte göra så ofta. Att träffas under lika villkor och att vara 

där för att alla har en gemensam nämnare” (respondent nt 4)  

 

Mer specifikt belysande för kategorin känna gemenskap, är då respondenterna 

berättar om de upplevelser av samhörighet de fått genom att träffa andra ungdomar 

med diabetes. En respondent berättar: 

 

”Sedan tror jag att man inser att man inte är ensam” (Respondent 2) 

 

Likaså hur respondenterna upplever att andra gruppdeltagare har liknande 

livssituation med sin diabetes, i kategorin delad verklighet: 

 

”Att få reda på att det finns andra som har problem, samma sjukdom, går igenom 

samma saker, tampas varje dag med sprutor, blodsocker, höga och låga 
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blodsocker” (Respondent 4) 

 

Men även delges här ett av citaten som resulterade i kategorin inspirationskälla, som 

speglar att gruppundervisningen kunde uppmuntra till att kämpa vidare med 

egenvården: 

 

”Vilket också var jätteroligt då det var andra i samma ålder, för vi skiljde ju en del 

också, att göra något som är ganska tråkigt att ta hand om sin sjukdom så gör man 

något roligt genom att få vara med andra i samma ålder” (Respondent 5) 

 

De tre följande kategorierna vara betydelsefull, djupare förståelse och våga fråga 

visar mer på vad gruppdynamiken i gruppundervisning åstadkom på ett mer 

personligt plan hos deltagarna. Detta belystes tydligt av en respondent:  

 

”… men det jag minns allra mest var att vi diskuterade faror, att det här blev en 

plats där vi faktiskt kunde prata om alkohol som diabetiker, vilket för mig i alla fall, 

hemma hade varit något man INTE pratade om eftersom man helt enkelt inte skulle 

göra det som femtonåring” (respondent nr 5) 

 

Även här kan dessa tre kategorier lyftas fram med klargörande citat. Kategorin vara 

betydelsefull tydliggör att deltagarna upplever att deras personliga närvaro i gruppen 

hade betydelse, vilket kan belysas med följande citat: 

 

”Jag kände mig som en storasyster i den här gruppen” (Respondent6) 

 

Kategorin djupare förståelse visar på den insikt som kunde infinna sig hos 

deltagarna, vilket en respondent uttrycker: 

 

”Man har ju det teoretiska, men sedan att se problemen, det tar ju en snäppet 

längre” (Respondent 6) 

 

Kategorin våga fråga, lyfter fram att tryggheten i gruppen skapade mod att våga vara 

öppen med sin diabetes: 
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”Jag har ändå inte pratat med någon i sjuan och åttan när vi hade de här 

diskussionerna. Det var så häftigt! Bara… Ja, jag växte!” (Respondent 6) 

 

Vid analys finns dock ingen klar skiljelinje mellan de sex kategorierna i denna domän, 

utan de kan sammanfattas till ett tema: Att gemenskap i gruppen gav mod att 

konfrontera sjukdomen. Stöd för en sådan tolkning kan även hämtas från analysens 

underkategorier där bland annat benämningar som träffa andra, inte ensam, 

jämnlikhet, känna igen sig och roligt återfinns men även känna sig viktig, vara 

behövd, insikt, få stöd och att få mod. Det som gav gruppundervisningen trovärdighet 

hos deltagarna tycks vara att de fick in den nya eller tidigare inhämtade kunskapen i 

ett sammanhang som de dessutom kunde identifiera sig med. Respondent nr 2 berör 

detta med citatet:  

 

”Det var saker som man pratade att man kan och vet om, det här ger inte mig 

någonting, men jag tror ändå att sådana här gruppträffar ger varje person 

någonting som man får bara genom att få ett ansikte på andra som är i samma 

ålder och som har diabetes. Så jag tror nog att det varit positivt” 

 

 

Betydelse av att ha deltagit i gruppundervisning  

I den sista domänen finner vi fyra kategorier: större medvetenhet, personlig 

utveckling, fortsatte som vanligt och lättare att leva med diabetes.  

 

Nedan redovisas exempel på citat som kan styrka tolkningen av respektive kategori. 

Ett exempel för kategorin större medvetenhet, att grupputbildningen kunnat öka 

insikten om vad det kan innebära för deltagarna att ha diabetes, belyses i följande 

citat: 

 

”Ja, så det är klart att det fick mig att skärpa till mig och ta hand om min diabetes 

mer, men det var ju liksom en konsekvens av alltihopa” (Respondent1) 

 

Berörande kategorin personlig utveckling visas hur deltagarna ibland upplevde att de 

genomgått en viss personlig mognadsprocess genom att ha deltagit i 

gruppundervisningen. En respondent uttrycker: 
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”Växer man som människa så backar man ju inte tillbaka. Det är ju jättehäftigt att 

det händer” (Respondent 6) 

 

Samtidigt visar kategorin fortsatte som vanligt, att egenvårdutförandet inte alltid 

hade påverkats av att ha deltagit i gruppundervisningen. En respondent reflekterar: 

 

”Men ingenting som direkt ändrade min diabetesegenvård, direkt…” (Respondent 3) 

 

Kategorin som belyser att gruppundervisningen medförde en känsla hos deltagarna 

att den gjorde det lättare att leva med diabetes, sammanfaller med hur denna 

kategori benämns, nämligen att det var lättare att leva med diabetes. Ett citat som 

illustrerar detta är: 

 

”Jag tycker att det ÄR inte så jättejobbigt att ha diabetes för jag gör allting varje 

dag, och jag tror att den inställningen kommer från att ha pratat med andra” 

(Respondent 2) 

 

Fynden från vidare analys av det latenta budskapet kan sammanfattas i ett tema: Att 

grupputbildningen gav känslan att det var lättare att leva med diabetes. Ett citat 

som kan belysa denna tolkning är:  

 

”Man utvecklas och växer själv. Man lär sig. I varje fall jag. Jag tror alla kommer 

att göra det, fast på olika sätt. Känna att det är mer OK” (respondent nr 6) 

 

Även det faktum att grupputbildningen inte nödvändigtvis ledde till en bättre 

egenvård bland deltagarna utan mer inverkade på upplevelsen av att leva med 

diabetes, kan tydliggöras med följande citat:  

 

”ja lite att man sitter tillsammans och säger, att vi sköter oss olika allihopa, att du 

sköter dig väldigt bra, äter inget godis och så, men gud vad bra för dig! Men 

samtidigt, i den åldern, man går nog därifrån lite småtrotsig, man är inte sådär 

jätteduktig, men det är ju inte bara jag som inte tar blodsocker…” (respondent nr 2). 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att retrospektivt undersöka vad vuxna personer med typ 1 

diabetes upplever som betydelsefullt efter att som tonåringar ha deltagit i en 

empowerment-baserad grupputbildning om diabetes. De tre domänerna uppstod då 

intervjuerna bland annat efterhörde om gruppundervisningen hade tillfört något av 

betydelse. Eftersom tonåringarna redan var inskrivna på och delaktiga i 

diabetesmottagningens ordinarie verksamhet var det av intresse att se vilken 

betydelse de tillskrev denna, innan de deltog i gruppundervisningen. Att 

gruppundervisningen var något nytt och annorlunda och att den ägde rum under en 

begränsad tidsperiod gjorde att tanken väcktes att gruppundervisningen kunde haft 

betydelse både då den ägde rum, i betydelse av att delta i den och att 

gruppundervisningen fick en betydelse på sikt. Allt retrospektivt sett, ur den nu 

vuxna deltagarens perspektiv. Även sett ur den synvinkeln att föreliggande studie är 

ett vårdutvecklingsarbete gör att det låg ett kliniskt intresse av att undersöka vad 

gruppundervisning kunde tillföra den ordinarie mottagningsverksamheten, både som 

inverkan på tonåringarna ur ett kortare men även ur ett längre perspektiv, för att 

ligga till grund för framtida gruppundervisningsprojekt 

 

De kategorier som framkom belyser att respondenterna såg på den ordinarie 

mottagningsverksamheten som en bakgrundsfaktor av betydelse där de fått den 

grundläggande kunskapen kring sin diabetes och återkoppling hur egenvården 

fortgick. Till denna lades sedan något nytt och fördjupande, gruppundervisningen, 

som skapade en större insikt i, förståelse för och trygghet i hur deltagarna upplevde 

sin livssituation med diabetes utan att för den skull nödvändigtvis förändra 

egenvårdsbeteendet. 

  

Det visade sig under arbetets gång att det ifrån början till synes begränsade syftet 

öppnade ett tämligen brett analysfält. Detta medförde svårigheter för respondenterna 

att behålla fokus på de olika delarna, mycket beroende på att det gått tio år sedan 

gruppundervisningen ägde rum. Skillnaden för vad som var av betydelse under 

respektive efter gruppundervisningen blev inte helt klar.  Kanske ett smalare fokus, 

mer på vad det betytt för respondenterna att ha deltagit i gruppundervisning, hade 
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gett ett mer koncist resultat. Dessutom hade Karlsson i den i bakgrunden nämnda 

uppföljningsstudien17 redan efterhört ungdomarnas erfarenheter och upplevelser 

direkt efter att gruppundervisningen hade genomförts. Att i efterhand helt kunna 

särskilja vad som betydde något då gruppundervisningen ägde rum respektive vad 

som betydde något på lång sikt är ändå inte det viktigaste. Det finns ett värde i det 

retrospektiva perspektiv som den nu mer livserfarne gruppdeltagaren kan beskriva. 

Att det uppenbarligen var av betydelse där och då är tydligt. Det är den samlade 

kunskapen som betyder något. Kunskapen har integrerats hos den enskilde 

respondenten oavsett den kommer från ordinarie mottagningsverksamheten eller 

gruppundervisningen. Den kunskap som de ordinarie mottagningsbesöken gett tycks 

ha fördjupats i gruppundervisningen då den satts i en kontext som ungdomarna 

kunde identifiera sig med. Att resultaten i denna studie bekräftar en del av 

Karlssons17 resultat stärker även studiens trovärdighet fast infallsvinkeln nu var en 

annan. Resultatet visar att ungdomarna inte ökade sin förmåga till bättre 

egenvårdsaktiviteter som Karlsson förutspådde men att gruppundervisningen 

stimulerade den subjektiva känslan av att ha kontroll över sitt liv och hälsa. Den 

förändringsbenägenhet som Viklund et al16 fann som en ökad empowerments-faktor, 

hade den effekt på sikt?  Detta är oklart, men den ökade insikten och djupare 

kunskap som deltagarna fick kan ändå haft betydelse för hur ungdomarna hanterade 

egenvården på sikt. 

 

Möjligen hade det blivit ett annat utfall om den ursprungliga EEP-studien16 istället 

haft inslag av motiverande samtal. Channon et al har i en randomiserad kontrollerad 

studie23 undersökt effekten av motiverande samtal med tonåringar med diabetes. 

Resultatet blev ett lägre Hba1c, eftersom egenvårdsbeteendet förändrades. Samtidigt 

visar Wang et al i en annan studie24 på nödvändigheten av att de som leder 

motiverande samtal måste vara välutbildade och professionella. I studien24 jämfördes 

tonåringar med diabetes som erhöll motiverande samtal med de som fick ordinarie 

utbildning. Samma upplägg användes som hos Channon et al23, men där personalen 

enbart fått en kortare utbildning i motiverande samtalsteknik. Resultatet blev att de 

som fick ordinarie utbildningsprogram fick lägre Hba1c än de som erhöll 

motiverande samtal. Även det faktum att dagens ungdomar är väl förtrogna med 

internet skulle kunna utnyttjas. Graue et al undersökte i en interventionsstudie25 

tonåringar som fick delta i gruppundervisning kombinerad med ett internetbaserat 
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undervisningsprogram. Mellan gruppträffarna kunde ungdomarna via internet ta del 

av interaktiva utbildningsprogram och kommunicera med andra gruppdeltagare men 

även konsultera mottagningen. Detta upplägg visade sig passa framförallt de äldre 

ungdomarna väl, med positiv effekt på livskvaliten, medan Hba1c förblev opåverkat.  

 

Metoddiskussion 

Då kvalitativ innehållsanalys används för att identifiera variationer med avseende på 

skillnader och likheter i en text20-21,27 ansåg författaren och dess handledare att 

metoden var lämplig att använda. Texten som analyserades kom från de sex 

intervjuer som författaren genomförde i datainsamlingen. Möjligen hade det varit 

önskvärt med fler respondenter för att få en större bredd på materialet, något som 

hade varit möjligt om till exempel telefonintervjuer tillämpats. Den vinst som det 

personliga mötet mellan respondent och intervjuare medförde i form av större 

möjlighet att känna in nyans och atmosfär, övervägde.  Det var dessa aspekter som i 

sin tur i stor utsträckning formade samtalets gång och gav innehållet ett större djup. 

Samtalens längd varierade stort beroende på att respondenterna hade olika 

förväntningar och infallsvinklar inför intervjusituationen. Vissa av respondenterna 

var väl förberedda medan andra reflekterade över frågorna först då intervjun ägde 

rum. Respondenterna hade också olika starka intryck av gruppundervisningen. En 

del mindes situationer mycket klart medan andras minnesbilder var mer diffusa. 

Således blev det varierad kvalitet på det nedskrivna materialet men det personliga 

mötet gav en tydlig känsla för det uttalade budskapet hos var och en av 

respondenterna vilket var av värde under analysprocessen. Kvale & Brinkman28 visar 

på vikten att kunna utläsa respondentens kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall 

vilket senare ger de utskrivna texterna ett djupare innehåll. Även en viss mättnad 

upplevdes i det som kom fram under intervjuerna, att författaren efter fyra till fem 

intervjuer upplevde samma eller likartade budskap från respondenterna. Även om 

urvalet av respondenter i slutändan blev ”de som blev kvar”, finns en styrka i att 

deltagarna var jämt fördelade med avseende på kön, hade en viss spridning i ålder 

med tanke på det snäva åldersspannet i den ursprungliga studien16, men även att 

respondenterna hade olika socioekonomisk bakgrund.  

 

Den av Graneheim och Lundman20-21 beskrivna svårigheten att inga data ska falla 

mellan två kategorier och inte heller passa in i två eller flera, skapade en hel del 
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huvudbry. Tack vare att intervjuerna genomfördes med personliga möten kunde 

underliggande kontextkännedom ändå visa på lösningar som gav analysen så stor 

giltighet som möjligt. 

  

De avsatta resurserna medförde begränsningar att hantera projektet. I det avseendet 

hade en medförfattare varit av stort värde, inte minst som ömsesidigt bollplank i det 

omfattande analysarbetet. Å andra sidan var handledaren Viklund ett ovärderligt stöd 

med sin gedigna kännedom i ämne och metod. Även det faktum att respondenterna 

inte längre hade någon naturlig anknytning till den aktuella vårdenheten, 

barndiabetesmottagningen, kan förklara svårigheterna att få fler av de ursprungliga 

32 gruppundervisningsdeltagarna att delta i föreliggande studie.  

 

Studiens styrka och trovärdighet kommer från att beskrivningen av vad som varit 

betydelsefullt med att ha deltagit gruppundervisning kommer från deltagarna själva. 

Efter de begrepp och reflektioner som Graneheim och Lundman20-21 för kring ett 

resultats trovärdighet kan följande resonemang föras. Ett arbetes giltighet bedöms 

om resultatet lyfter fram de karaktäristiska som är representativt eller typiskt för det 

som skulle beskrivas. Som validering av detta var handledaren Viklund en viktig 

diskussionspartner för att säkerställa att de teman och kategorier som analysen lett 

fram till stämde överens med det som berättats. Viklund hade själv inte deltagit i 

intervjuerna men kunde med sin erfarenhet och kritiska blick granska 

meningsenheternas ursprung och sedan följa dessa i analysens olika steg, så att dessa 

verkade rimliga och att tolkningen var trovärdig.  

Den noggranna beskrivningen av hur studien genomförts var nödvändig för dess 

tillförlitlighet. De ställningstaganden som gjorts under forskningsprocessen har 

kontrollerats av handledaren men då författaren självständigt gjorde intervjuarbetet 

kan vissa variationer av respondenternas upplevelser gått förlorade, något som en 

medförfattare hade kunnat minimera. Genom att författare och handledare 

reflekterat över och diskuterat olika tolkningsmöjligheter och abstraktionsnivåer har 

koder och kategoribenämningar blivit mer stringenta.  

 

Graneheim & Lundman20-21 resonerar vidare kring resultatets överförbarhet vilket 

handlar om hur användbart resultatet är, vilket också är en del av dess trovärdighet. 

Inte minst i detta fall är överförbarheten av vikt då arbetet utförts som ett 
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vårdutvecklingsprojekt. Det som framkom i resultatet, att deltagarna upplevde att 

gruppundervisningen tillförde en djupare insikt, gav djupare förståelse och gjorde det 

lättare att leva med diabetes, men även att det upplevdes som roligt och viktigt där 

och då, står sig mycket väl mot diabetesvårdens mål att främja livskvaliten för de som 

har diabetes1. Att Hba1c däremot inte påverkades behöver således inte minska 

betydelsen av gruppundervisning. Hba1c hör kanske inte hemma som parameter för 

att bedöma gruppundervisningens betydelse, eller så kan den vara det på lång sikt. 

En möjlig framtida studie skulle kunna undersöka hur gruppundervisning påverkat 

Hba1c på lång sikt genom att jämföra den aktuella gruppens Hba1c mot en 

motsvarande kontrollgrupp. Vidare skulle framtida upplägg för gruppundervisning, 

som tidigare nämnts, kunna hämta inspiration från de ovan nämnda studierna18-18,23-

26 så skulle kanske även Hba1c kunna påverkas i en positiv riktning. 

  

När det gäller den kvalitativa innehållsanalysens natur, inte minst då författaren själv 

är den som medverkat i datainsamlingen, är det helt ofrånkomligt att författaren inte 

skulle vara en del i hela analysprocessen. Författarens (forskarens) delaktighet är 

given i samspelet under intervjun och är således medskapare av texten och i 

slutändan resultatet. En intervjustudie av föreliggande slag kan enligt Graneheim & 

Lundman20-21 inte ses som oberoende av forskaren. Att författaren är novis på 

intervjuområdet spelar också in. Kvale & Brinkman29 beskriver intervjuandet som ett 

hantverk, eller färdighet som byggs upp av erfarenhet och träning. Att författaren 

själv är diabetessjuksköterska med tre års erfarenhet av mottagningsarbete för barn 

med diabetes innebär säkerligen även det en viss påverkan i form av till exempel 

förutfattade meningar. Å andra sidan möjliggjorde författarens erfarenhet att 

relevanta följdfrågor kunde ställas och vissa underliggande meningar kunde 

uppfångas som annars hade gått förlorade. 

 

Kliniska implikationer 

De studier som tidigare nämnts, det vill säga de som berörde vad tonåringarna själva 

ville skulle ingå i undervisningen18, de om motiverande samtal23-24, men även den 

som berörde internetunderstödd gruppundervisning25, kan tillsammans med 

föreliggande studies resultat troligen ligga till grund för hur framtida 

grupputbildningar skulle kunna utformas. Likaså kan den pågående studien, kallad 

CASCADE26, troligtvis bidra med underlag för planering av framtida 
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gruppundervisningar. Christi et al26 undersöker i en stor pågående multicenterstudie 

vilket utfallet blir på lång sikt (12 respektive 24 månader) avseende Hba1c-utveckling 

och psykosociala faktorer, då grupper om 3-4 familjer, med bland annat tonåringar 

som har diabetes, får fyra utbildningssessioner under en period av fyra månader. 

Resultat väntas under 2013. 

 

Slutsats 

Grupputbildningens gemenskap gav tonåringar med typ 1 diabetes både mod att 

konfrontera sjukdomen och gjorde det lättare att leva med diabetes.  
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Bilaga 1 

Övergripande frågor  

för intervju med personer som deltog i Gunnels Viklunds studie för 10 år sedan. 
Intervjuerna kommer att skrivas ut och bearbetas av Johan Gustavsson. Slutresultatet kommer 

att bli en D-uppsats. 

 

Du har tidigare blivit tillfrågad att delta i en intervju och meddelat din medverkan. Fundera 

gärna på dessa frågor innan vi träffas! 

 

 Vilken betydelse hade besöken på barndiabetesmottagningen för dig INNAN du 

deltog i Gunnels grupputbildning? 

 När du blev tillfrågad att delta, hur tänkte du då? 

 Hur upplevde du att det var att delta i Gunnels grupputbildning? 

 Förändrade ditt deltagande din syn på din diabetesegenvård? 

 Förändrade ditt deltagande din syn på barndiabetesmottagningen? 

 Vilken betydelse har det haft för dig att ha deltagit i denna grupputbildning i ett 

längre perspektiv? 

 Övriga tankar och funderingar kring dina upplevelser att ha varit patient på 

barndiabetesmottagningen. 

 Hur gammal är du och är du man eller kvinna? 

 

 


