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Abstract 
Background: Type 2-diabetes is now a public health problem, which constitutes 85-90 percent of 

diabetes care. The district nurse´s role in treating a diabetic (/person with diabetes) does not only 

comprise pure medical treatment but also support, advice and training to the individual. In our 

profession as nurses, we have found that medical knowledge in patients with Typ 2-diabetes is not 

always enough to obtain changes in lifestyles. 

Aim: The purpose of this study was to investigate the illness perceptions in patients with Type 2-

diabetes and their impact on health behavior. 

Method: This qualitative study used grounded theory as a method.  

Results: The informants described in the interviews, their perceptions of living with Type 2-

diabetes. The analysis revealed the main category periodic health behavior built up on and related 

to five categories developed in data: preventive health awareness, guilt, confidence in medical 

treatment, motivational problems and periods of insight.  

Conclusion: This study contributes to understanding of patients with Type 2 - diabetes their beliefs 

about illness and how it affects everyday lives. 

Keywords: Believes, District nurses, Groundey Theory, Illness perception, Type 2-diabetes  
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INLEDNING 
Diabetes är ett folkhälsoproblemen och vanligast är Typ 2-diabetes som utgör 80 procent av all 

diabetes (SBU, 2009). Huvudmålet med diabetesvården är att främja livskvalitet och bibringa, bra 

blodsockernivåer samt minska risken för komplikationer. Diabetes är en livslång sjukdom som 

kräver beteendeförändringar vilka kan främjas och stödas genom utbildning och information från 

distriktssköterskan (Sigurdottir, 2005). Enligt Nationella Diabetesregistret (2008) har ca.300 000 

personer Typ 2-diabetes i Sverige. Forskning har visat att patienter med Typ 2-diabetes inte 

upplevde sig vara sjuka. De ansåg istället att Typ 1-diabetes var den ”riktiga” sjukdomen. Få hade 

kunskap om att diabetes är en ärftlig sjukdom och att övervikt kan orsaka Typ 2-diabetes 

(Holmström & Rosenqvist, 2004). Chan & Molassiotis (1999) beskriver att de flesta patienter hade 

kunskap om blodsockrets betydelse och hur de skulle medicinera sig för att nå ett bra 

blodsockervärde. Däremot hade de bristande kunskap angående kostens betydelse. I detta arbete 

studeras föreställningar om sjukdomen hos vuxna individer i åldrarna 30 – 70 år med Typ 2-

diabetes.  

 

BAKGRUND  
Enligt Wallin (2009) framhålls vikten av rådgivning, stöd samt utbildning för att göra individen 

delaktig i diabetesvården. Individen behöver kunskap om sjukdomen för att kunna fatta 

självständiga beslut angående sin hälsa. Den medicinska behandlingen tillsammans med egenvård 

har betydelse för individens hälsa. Kunskaper och föreställningar om levnadsvanor hos patienter 

med Typ 2-diabetes har en betydande roll i behandlingen för att minimera risken för komplikationer. 
 

Diabetes Mellitus Typ 2 

Ordet diabetes kommer från grekiskan. Mellitus betyder söt och uppstod när doktorerna fann att 

patienternas urin smakade sött. Vanliga symtom vid Typ 2-diabetes är ökad törst, psykisk och fysisk 

trötthet samt att kasta vatten ofta. Det kan även uppstå dimsyn samt klåda i underlivet. Vissa 

individer upplever inga symtom alls, vilket resulterar i att sjukdomen kan vara svår att upptäcka 

(Mulder, 2008). Vid alla former av diabetes förekommer högt blodsocker som fastställer 

diagnostiken. Distriktssköterskan mäter hur blodsockernivån har legat hos patienter med Typ 2-

diabetes under en längre tid med hjälp av ett blodprov som heter HbA1c. Detta värde bör vara under 

6,0 procent för att minska risken för komplikationer. Vid Typ 2-diabetes är ärftligheten betydligt 

större än vid Typ 1-diabetes (Mulder, 2008; SBU, 2009).  

 

När Typ 2-diabetes uppstår, kännetecknas det av bland annat nedsatt känslighet av insulin i lever 

och övriga organ samt en försämrad insulinproduktion från betacellerna (Alvarsson, M., Brismar, 

K., Viklund, G., Örtqvist, E., & Östenson, C-G. (2007). 

 

Livsstilsfaktorer som tobaksbruk, stressproblematik, ärftlighet, övervikt samt nedsatt fysisk 

aktivitet, dessa mekanismer kan vara en bidragande faktor för att utveckla Typ 2-diabetes. 

Forskning visar att förändrade levnadsvanor om kost och fysisk aktivitet förebygger uppkomsten av 

Typ 2-diabetes (Alvarsson, M., Brismar, K., Viklund, G., Örtqvist, E., & Östenson, C-G. (2007). 

 

Hälsobeteende  

En central roll i diabetesvården är att utbilda patienterna i egenvård och det ska ses som en självklar 

del i vården. Den nya rekommendationen är att vårdcentralerna bör har gruppbaserad 

patientutbildning till patienter som har svårt att ändra hälsobeteende. Dessa individer behöver stöd 

och kunskaper om kost samt fysisk aktivitet. Denna typ av utbildning bör ledas av 

distriktssköterskor med en pedagogisk kompetens för att uppnå bra resultat. Syftet med 

utbildningen är att stödja patienterna till livsstilsförändring (Adolfsson, Smide, Rosenblad & 

Wikblad, 2009).  
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SBU (2009) påpekar att man inte sett någon ökad effekt av det motivationshöjande samtalet (MI-

metoderna) som ett flertal landsting utbildat sin personal i. Det motiverade samtalet har inte hjälpt 

patienter med Typ 2-diabetes till livsstilsförändring.  

 

Förändrade kost- och motionsvanor leder till viktminskning vilket främjar hälsan och minimerar 

risken för diabetes med cirka 50 procent. Cirka 80 procent av patienter med Typ 2-diabetes lider av 

fetma och övervikt vilket kan orsaka högt blodsocker, blodfettsrubbningar samt högt blodtryck. För 

att undvika risken för diabeteskomplikationer är viktnedgång en viktig åtgärd (SBU, 2009).  

 

Regelbunden fysisk träning främjar hälsan och minskat utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdom, Typ 

2-diabetes och övervikt. Trots detta har forskning visat att fysisk träning varit en underutnyttjad 

resurs i diabetesvården. Rekommendationerna är regelbunden fysisk träning utöver dagliga 

promenader och bör individanpassas (SBU, 2009). 

 

Rökstopp rekommenderas till patienter med Typ 2-diabetes. Redan efter 5-10 år efter ett rökstopp 

minskar sjukligheten samt dödligheten hos individer utan diabetes. Distriktssköterskan bör 

informera nyttan av ett rökstopp samt erbjuda individuellt anpassad rådgivning med uppmaning att 

sluta röka. Patienten bör även få information om nikotinhjälpmedel (SBU, 2009).  

 

Blodsockerkontroll 

Det finns ett antal möjligheter att följa sitt blodsocker vid diabetes. Individer med Typ 2-diabetes 

mäter sitt blodsockervärde med hjälp av teststickor och mätare (Self Monitoring of Blood Glucose – 

SMBG) självständigt i hemmet. Därigenom får individen ett kortsiktigt svar på sitt nuvarande 

blodsockervärde. HbA1C ger svar på blodsockervärdet under längre tid, detta prov tas hos 

distriktssköterskan. Blodsockermätningar är patientens instrument för att få förståelse för 

blodsockernivån. Syftet med blodsockermätningen är att patienterna får en förståelse vid eventuellt 

misstanke om högt eller lågt blodsocker. Vid diagnostiken rekommenderas att patienten 

systematiskt följer blodsockret före och efter måltid flera dagar per vecka, för att få kunskap om 

blodsockernivåernas variationer under dygnet (Sigurdardottir, 2005; SBU, 2009).  

 

Läkemedel vid Typ 2-diabetes 

Det finns många olika läkemedelspreparat men förstahandsvalet är läkemedlet Metformin. 

Läkemedlet ökar insulinkänsligheten och stimulerar insulinfrisättningen. Fördelar är att läkemedlet 

sänker HbA1c nivån vilket i sin tur, minskar risken för komplikationer på organ som nerver, njurar, 

ögon och hjärt- kärlsjukdomar bättre än andra preparat. I de fall när tablettbehandlingen inte räcker 

till för att hålla en normal blodsockernivå kompletteras behandlingen med insulin. Under en tio års 

period har cirka hälften av patienterna insulinbehandling. En vanlig kombination är 

tablettbehandling och ett långtidsverkande insulin (SBU, 2009). 

 

Distriktssköterskans funktion 

Distriktssköterskans omvårdnadsfunktion tillsammans med den medicinska behandlingen utgör en 

grund i diabetesvården, vilket innefattar stöd, råd och utbildning till individen. SOSFS 1995:5 

beskriver distriktssköterskans kompetens som bland annat innefattar att arbeta förebyggande kring 

folkhälsoarbete. Detta syftar till att främja hälsan och vidta åtgärder för att förebygga uppkomsten 

av sjukdomar hos grupper och enskilda individer. Distriktssköterskan har en roll i att informera och 

undervisa så väl enskilt som i grupp. Vid Typ 2-diabetes har levnadsvanorna en betydande roll för 

behandlingen. För att distriktssköterskan skall kunna stödja patienten är det nödvändigt att hon får 

en helhetsbild av individens livssituation. Målet med utbildningen är att ge patienterna egna verktyg 

för att kunna fatta goda beslut kring sin egenvård, minimera riskfaktorer för ohälsa och bibehålla 

livskvalitet. Patientundervisningen kan utföras individuellt eller i grupp, vilket bör individanpassas 

för patientens bästa (SOSFS 1995:5). 
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Tidigare forskning 

Sjukdomsuppfattningen (Illness perception) har haft goda effekter för egenvård samt förbättrade 

följsamheten i diabetesvården. Denna modell hjälper distriktssköterskan patienten att identifiera 

föreställningarna om sjukdomen. Utefter dessa föreställningar stöttar distriktssköterskan patienten 

till en ökad kontroll över sitt hälsobeteende. Förbättring har dokumenterats kring egenkontroll, 

behandlingens följsamhet, bättre blodsockervärde, viktminskning och mindre sen komplikationer 

(Cameron & Leventhal, 2003; Bean, Cundy & Petrie, 2007).  

 

Tidigare forskning visar att flertalet av patienterna ansåg sig inte vara sjuka då de mådde bra. De 

hade goda kunskaper angående sin sjukdom då de gällde kost och levnadsvanor men hade svårt att 

omvandla detta i praktiken. Följdsjukdomar till Typ 2-diabetes var väl kända hos denna grupp. Det 

framkom även att flertalet av patienterna hade missförstått orsaken till sin sjukdom som te.x. kunde 

bero på levnadsvanor eller ärftliga faktorer. Efter planerade utbildningsprogram som utgick efter 

patienternas behov ökade deras förståelse kring sin sjukdom och individerna genomförde positiva 

förändringar kring hälsobeteendet (Holmström & Rosenqvist, 2004; Hatcher & Whittemore, 2006; 

Atak, Gurkan & Kose, 2008). 

 

Chan & Molassiotis (1999) ansåg att patienter med Typ 2-diabetes hade goda kunskaper om 

blodsockervärdet, däremot fanns missuppfattningar angående kostens inverkan på sjukdomen. Detta 

kunde orsaka problem att genomföra nutritionsförändringar.  

 

Patienterna upplevde förvirring till följd av bristande information om Typ 2-diabetes. Individerna 

upplevde bristande stöd från sjukvårdspersonalen vid livsstilsförändring. Patienterna kunde få en 

identitetskris och kunde uppleva att de blev separerade från den ”friska” befolkningen. Vissa av 

individerna upplevde att närstående fokuserade på deras diabetessjukdom istället för att fråga om 

deras hälsa. Sjukdomen orsakade att hela familjen fick ändra levnadsvanor vilket upplevdes positivt 

då de fick socialt stöd (Hatcher & Whittemore, 2006). 

 

Sjukdomsuppfattning (Illness perception) 

Denna teoretiska modell kan användas som ett verktyg för distriktssköterskan och förklarar 

patientens föreställningar om sin sjukdom. Denna modell hjälper individen att finna mening i 

tillvaron. Patientens föreställningar om sin sjukdom och dess samband med upplevelser, känslor och 

beteende kan beskrivas utifrån modellen självreglering (the self-reulatory modell), som beskriver 

hur individen sätter upp mål, handlar, bedömer och omvärderar sitt handlande i en ständig pågående 

process (Weineman & Petrie, 1997; Cameron & Leventhal, 2003). 

 

Den teoretiska modellens utgångspunkt är föreställningar om sjukdomen: a) föreställningar om 

etiologin till sjukdomen, b) dess symtom och etikett, c) personliga konsekvenser av sjukdomen, d) 

orsak till sjukdom och e) i vilken utsträckning sjukdomen kan kontrolleras/behandlas (Cameron & 

Leventhal, 2003). 

 

Identitet (identity) – innefattar de föreställningar eller funktionshinder patienten upplever.  

Individens föreställningar kring sin sjukdom kan karakteriseras som smärta i olika former, 

fysisk/psykisk eller hinder som patienten upplever (Cameron & Leventhal, 2003). 

 

Tidslinje (timeline) – Tidslinjen innebär varaktighet. Denna punkt beskriver varaktigheten av 

symtom från sjukdom eller funktionshinder. Tiden patienten haft symtomet/sjukdomen påverkar 

individens föreställningar kring allvarlighetsgrad, svårighetsgrad eller riskfaktor (Cameron & 

Leventhal, 2003). 
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Konsekvenser (consequenses) – Detta ger svar på vilka konsekvenser symtomet/sjukdomen innebär 

för patienten. Det kan innebära att patienten upplever fara och rädsla som konsekvens av 

sjukdomen. Distriktssköterskan kan hjälpa patienten att beskriva vilka konsekvenser ett beteende 

leder till, till exempel genom rådgivning av kost, tobaksvanor och fysisk aktivitet (Cameron & 

Leventhal, 2003). 

 

Orsak (cause) – Innefattar tankar om varför sjukdomen uppstått. Hittar individen orsaken till 

sjukdomsuppkomsten kan det vara lättare att hitta en strategi till förändring och sjukdomsförståelse 

(Cameron & Leventhal, 2003). 

 

Kontroll (control) – Innebär i vilken utsträckning patienten upplever kontroll över sin situation. Det 

kan t.ex. innebära om behandlingen är effektiv eller ineffektiv. Dessa begrepp hjälper 

distriktssköterskan att förstå patientens tankar om sin sjukdom och sitt beteende. Detta kan hjälpa 

patienten till ökad förståelse. Vid stöd och rådgivning kring eventuella förfaranden kan de fem 

punkterna användas. Proceduren identifieras med symtom och dess effekter, varaktighet, åtgärder, 

konsekvenser och upplevelse av kontroll över situationen (Cameron & Leventhal, 2003). 

 

Sjukdomsuppfattningen förklarar inte enbart föreställningar till sjukdomen utan även följsamheten 

(adherence) till behandling och livsstilsförändringar, känslomässig stress, sjukdomsrelaterade 

funktionshinder mm (Cameron & Leventhal, 2003). 

 

Identifiering av patientens föreställningar minskar risken för minskad följsamhet till behandling och 

livsstilsförändringar. En förståelse för sjukdomsuppfattning är viktig för att kunna nå varje enskild 

patient med information och utbildning (Weinman & Petrie, 1997). 

 

Problem formulering 

I vår yrkesverksamhet som sjuksköterskor har vi funnit att kunskap hos patienter med Typ 2-

diabetes inte alltid leder till förändringar i levnadsvanor. Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2010) 

påpekar att endast 34 procent av patienterna med Typ 2-diabetes hade ett HbA1C < 6,0, vilket är ett 

rekommenderat riktvärde. Med tanke på levnadsvanors betydelse för patientens hälsa, vill 

författarna till den aktuella studien undersöka föreställningar om sjukdomen hos patienter med Typ 

2-diabetes. Tidigare studier har visat att missförstånd mellan sjukdom och behandling är vanligt hos 

Typ 2-diabetiker. Många patienter med Typ 2-diabetes ansåg att det är Typ 1-diabetes som är den 

”riktiga” sjukdomen. Trots att patienterna fått undervisning om sjukdomen, har studier visat att de 

inte lever därefter. Forskning har visat att det kan bero på ineffektiv undervisning, bristande 

engagemang från patienten och dåligt socialt stöd (Chan & Molassiotis 1999; Holmström & 

Rosenqvist, 2004). 

 

SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka sjukdomsföreställningar hos patienter med Typ 2-diabetes och 

deras betydelse för hälsobeteende. 
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METOD 
Grundad Teori 

Grundad teori, fortsättningsvis ”GT”, är en metod som kan användas vid kvalitativ ansats för att 

skapa nya teorier. GT grundades under 1960-talet av Glaser och Strauss. Det som karakteriserar GT 

är att urval, datainsamling samt analys utförs interaktivt. Metoden beskrivs som induktiv 

inledningsvis och med det menas att man samlar in data utan att ha en färdig hypotes men att 

teoretiska idéer kan appliceras när analysen fortskrider och då blir metoden alltmer deduktiv 

(teoretisk sampling). Det som är specifikt för GT är att urvalet görs ett flertal gånger under en 

datainsamlingsperiod samt att urvalen präglas av teoretiska idéer som framkommit under 

datainsamlingstiden. GT erbjuder stor flexibilitet vid skapandet av nya teorier. (Starrin, 1991; 

Strauss & Corbin, 1998; Hartman, 2001; Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

GT är en metod, som ger möjlighet att fundera kring föreställningar inför datainsamling och den 

nya teorins utveckling. Den framkallar idéer om teorin som finns i data genom att systematiskt 

samla in och analysera data. Ett centralt kännetecken är den konstant jämförande metodiken. Teorin 

utvecklas kontinuerligt i samspel mellan datainsamling och analysering. Konstant sker en 

systematisk jämförelse via kodningsprocess och utveckling av frågeställningar samt teoretisk 

sampling (Strauss & Corbin, 1998). 

 

I en forskningsstudie bör forskaren leta efter relevant litteratur. Detta material används i ett senare 

skede då datainsamlingen och kategoriseringen är genomförd. Då framkommer vilken litteratur som 

är relevant för studien.  Glaser & Strauss (1967) påpekar att litteraturgenomgången bör utföras när 

datainsamlingen är klar. Men Glaser & Strauss (1967) påpekar vikten av att var ”påläst” innan 

datainsamlingen. Detta rekommenderas för att litteraturen inte skall styra forskarens förutfattade 

tankar och påverka tolkningen av datamaterialet. Innan datainsamlingen sökte vi efter aktuell 

forskning kring ämnet för att vara pålästa inför datainsamlingen. Efter genomförd datainsamling 

sökte vi ytterligare ny kunskap kring ämnet då inriktningen ändrats efter teorins framväxt.  

 

Insamlingen av data kan genomföras via personberättelser och intervjuer. Datamaterialet som 

insamlas bör skrivas av ordagrant d.v.s. mening för mening. Frågeställningarna bör vara öppna och 

med det menas att forskningsproblemet inte bör vara för smalt och att öppenhet skall finnas för att 

upptäcka problematiken kring området utan att stänga dörrar för nya idéer. Öppenhet innebär att 

data insamlas förutsättningslöst. Utgångspunkten kring studien har varit både induktiv och deduktiv 

då viss förförståelse fanns när vi använde oss av den teoretiska modellen sjukdomsuppfattning. 

Informanternas svar hjälper forskaren till nya tankegångar och utifrån detta kan frågeställningarna 

vinklas mot den ”nya” informationen. Våra intervjuer transkriberades i sin helhet en efter en. Efter 

varje transkribering började vi identifiera meningsbärande fraser och ord som uttryckte något om 

fenomenet. Efter varje öppen kodning av en intervju skedde en jämförelse för att se att vi funnit 

liknande fenomen. De öppna frågorna omformulerades utefter kodningen från tidigare analys. 

 

Analys 

GT betyder i korthet att en mängd förtydligande data konsekvent har grupperats och omgrupperats 

genom kontinuerlig jämförande analys, tills en komplett kartläggning av händelse/företeelseloppet 

är utfört. GT är en bearbetningsmetod som brukas inom den kvalitativa ansatsen i en 

forskningsstudie. Analysfaser i GT kan innefatta: a) öppen kodning, b) preliminära 

kategorier/begrepp, c) selektiv kodning, d) axial kodning, e) substantiva koder och f) teoretisk 

kodning (Strauss & Corbin, 1998). 
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Öppen kodning - Med den öppna kodningen bör forskaren fånga kärnan i datan och bryta ner den 

till mindre delar genom att identifiera begrepp och substantiva koder. Med öppen kodning menas att 

öppna frågor ställs till aktuell data (Strauss & Corbin, 1998; Olsson & Sörensen, 2004). I det 

inledande skedet lyftes datanära meningsbärande enheter fram. Exempel på sådan meningsbärande 

enhet var: Till en början var det lätt att motionera och äta nyttigare men nu har jag tappat helt. Jag 

vet att jag borde men jag gör det inte. 

 

De preliminära kategorier som framkom i den öppna kodningen är på olika nivåer. På denna 

analysnivå kan inte kategorier och underkategorier avgöras. Vi började jämföra dessa olika koder 

som växt fram kontinuerligt och målet är att finna likheter och skillnader. När analysen pågick 

antecknas tankar, frågor och tillfälliga tolkningar i samband med relationer mellan de kategorier 

som utvecklas. Dessa minnesanteckningar är avgörande för att kunna fortsätta datainsamlingen. 

Datamaterialet får inte väljas ut i förhand för att passa in i en vald teori eller begrepp. 

Informanternas utsagor är en av hörnstenarna i GT som jämför händelser med företeelser och 

därigenom skapas begrepp. Begreppens egenskaper/kvalitéer och dimensioner sammankopplas till 

kategorier (Strauss & Corbin, 1998; Olsson & Sörensen, 2004). Exempel på öppna koder var 

hinder, svårigheter, förnekelse, orättvisa och skuldkänslor.  

 

Selektiv kodning - innebär att kärnbegreppen har framkommit. Meningsbärande enheter kan kopplas 

till en meningsbärande huvudkategori. Under denna kodningsfas strävar forskare till att förhålla sig 

så öppen som möjligt och syftet är att upptäcka konkreta ledtrådar. I den öppna kodningen sker en 

analytisk process där texten delas in i återkommande koder som belyser området i händelsen eller 

fenomenet. Det produceras nu stor mängd nya koder. Dessa koder bildar nya gemensamma 

preliminära kategorier. De kategorier som utvinns av materialet företräder ett fenomen (Strauss & 

Corbin, 1998; Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). I detta skede började huvudkategorin periodiskt 

hälsobeteende växa fram och koderna jämfördes mot den kommande huvudkategorin.  

 

Axial kodning – innehåller två olika kodningsnivåer den selektiva och den öppna detta innebär att 

jämförelse sker mot relevant litteratur. Den öppna kodningens data analyseras mening för mening 

eller stycke för stycke och de meningsbärande substantiva koderna identifieras. Substantiva koder 

med likartad betydelse sammankopplas sedan till abstrakta kategorier. Varje enskild kategori 

sammankopplas utifrån valt paradigm (Strauss & Corbin, 1998; Olsson & Sörensen, 2004). Här 

fann vi olika underkategorier till huvudkategorin, exempel hälsopreventiv medvetenhet och 

motivationsproblem.  

 

Substantiva koder – Enligt GT-traditionen skiljs substantiva och teoretiska koder åt. Substantiva 

koder står för de koder som utvecklar det område som avser forskningen. Teoretiska koderna utgör 

de uppslag som formuleras angående sambandet mellan en uppsättning substantiva koder. Olikheten 

mellan dessa koder uppfyller skillnaden mellan teori och deskription (Olsson & Sörensen, 2004). 

Exempel på detta: synd om mig, sorg, kan gå över och stress.  

 

Teoretisk kodning - är en process då datamaterialet bearbetas och begripliggörs och återkopplas igen 

(Strauss & Corbin 1998). I slutfasen användes teoretisk sampling för att utveckla den teoretiska 

modellen dvs. analys och kodning inriktades på att fördjupa förståelsen av den framväxande 

modellen. Vi valde att göra en figur för att redovisa vårt resultat från analysen. Efter ett tag uppkom 

liknande svar på frågorna vid intervjuerna, ingen ny data framkom. Här växte figur 1 fram och gav 

en bra struktur till den framkomna teorin.  
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Urval och genomförande 

Författarna tillfrågande en vårdcentral i Västsverige, om de hade möjlighet att välja ut sex patienter 

med Typ 2-diabetes i åldrarna 30-70 år. Valet av vårdcentral föll sig naturligt då den ligger centralt. 

Vi valde att intervjua både män och kvinnor. Alla sex patienter valde att fullfölja hela intervjun. 

Enligt Granskär & Höglund-Nielsen (2008) är urvalet av en patientgrupp anpassat för att spegla 

dess problematik.  

 

En distriktssköterska med diabeteskompetens på den utvalda vårdcentralen hjälpte oss med urvalet 

av deltagare till studien. Hon informerades om undersökningen och dess syfte gällande 

urvalskriterier, och lämnade informationsbrev till vårdcentralens chef och berörda kollegor om vår 

kommande intervjustudie att tillfråga sex patienter med Typ 2-diabetes i åldern 30-70 år. 

Distriktssköterskan informerade författarna angående patientkontakt till studien. Sedan kontaktade 

författarna patienterna via telefon som fick ytterligare information om den kommande intervjun. De 

fick också veta att det var frivilligt att ställa upp och att de kunde avbryta intervjun när de ville utan 

förklaring. Vi berättade att intervjun skulle spelas in via en diktafon. Alla deltagare i studien fick var 

sitt informations brev av författarna före intervjun. De gav även ett informerat samtycke innan 

intervjun startade. 

 

Trovärdighet 

Studiens trovärdighet ökar genom lämpligt val av informanter och starka logiska samband mellan 

datainsamling och analys. Denna studies val av antalet informanter ansågs lämpligt i förhållande till 

syftet. Tillämpningen av metoden är lika viktig som trovärdigheten i tolkningen (Lincoln & Guba, 

2000). För att öka trovärdigheten i studien studerades relevant litteratur och analysen genomfördes 

med noggrannhet utifrån konstant jämförande metodik dvs., kontinuerlig jämförelse av koder, 

kategorier och deras egenskaper (Charmaz, 2006). Kriterier för passform, relevans, arbete och 

modifiering användes för att utvärdera hur väl den konstruerade modellen passade mot uppgifterna 

(Glaser, 1978). Den teoretiska modellen som utvecklades motsvarar omständigheter i den empiriska 

studien och har stöd i de utförda intervjuerna. Kritisk reflektion om jaget som forskare och 

påverkan av interaktionerna med informanterna är en viktig kriterie i GT (Hall & Callery, 2001). 

Fynden tolkades försiktigt med en medvetenhet om inflytandet från forskarna, informanterna, 

interaktioner och sammanhang på det framväxande resultatet.  

 

Etiska aspekter 

Tillstånd för patientintervjuer söktes hos etiska kommittén på Högskolan Väst Trollhättan. Etiska 

kommittén godkände studien 2010-02-18 (Dnr: 2009/32 B 22). Kontakt togs med en 

verksamhetschef på en vårdcentral i Västsverige. Distriktssköterskorna tilldelades informationsbrev 

om studien, som i sin tur informerade oss om intresserade patienter.  Informanterna undertecknade 

även ett informerat samtycke och de informerades om rätten att avbryta intervjun när de ville utan 

konsekvenser.  
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RESULTAT 
I analysen framkom huvudkategorin periodiskt hälsobeteende som byggde på och relaterade till i 

fem kategorier: hälsopreventiv medvetenhet, skuld, tillit till medicinsk behandling, 

motivationsproblem och perioder av insikt. Informanterna beskrev i intervjuerna sina föreställningar 

av att leva med Typ 2-diabetes och det framkom tydligt att de hade ett periodiskt hälsobeteende. 

Informanternas citat kommer att redovisas i den ordning författarna utförde intervjuerna 1-6. 

 

 
 

Figur 1. Dynamisk modell – Modell periodiskt hälsobeteende 

 

Periodiskt hälsobeteende 
Huvudkategorin periodiskt hälsobeteende uppstod då författarna analyserat informanternas 

föreställningar om sin sjukdom. Det fanns perioder fanns då de skötte sin sjukdom exemplariskt och 

andra perioder då vissa inte brydde sig alls. Då informanterna upplevde att de hade tid att sköta sin 

sjukdom gällande kost, motion och läkemedel höll de blodsockernivån bra och livskvalitet ökade. 

För flertalet spelade det sociala stödet en stor roll för beteendemönstret. Perioder då de upplevde 

svårigheter att sköta sin sjukdom var ofta stressrelaterat eller sammankopplat med lättja.   

  

Hälsopreventiv medvetenhet  

Hälsopreventiv medvetenhet innefattar informanternas föreställningar och kunskaper om sin 

sjukdom samt kunskaper om kost, motion och egenvård i förhållande till Diabetes Typ-2.  

De var medvetna om de snabba kolhydraternas negativa effekt på blodsockret så som vitt bröd, 

pasta, godis, potatis och ris etc. De försökte äta på regelbundna tider då de upplevde välmående och 

minskad stress. Om det blev för lång tid mellan måltiderna åt vissa snabbmat som t.ex. en smörgås 

eller godis. Medvetenheten kring kost och motion har stor betydelse för ett bra blodsockervärde.  

 

Motion är ju jätteviktigt, fysisk aktivitet är jätteviktigt och maten och att man inte stressar 

ihjäl sig (5). 
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Trygghet med 
distriktssköterskan
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Informationssökning
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Vissa av informanterna motionerade regelbundet och andra var medvetna om att de borde men hade 

ursäkter för att slippa.  

 

Jag får ont i höfterna och vaderna men det där med vaderna det tror jag är att man är 

otränad…..o när man inte pallar att gå för länge så får man ju inte den träningen heller….. 

(2). 

 

Vissa förnekade sin sjukdom, genom att vara ”lyckligt ovetande” medan andra försökte ta till sig 

kunskaper om sin sjukdom. 

 

Föreställningar kring sjukdomens konsekvenser förnekades då det framkom att symtom saknades. 

En informant uttryckte det så här: 

 

Jag är faktiskt lyckligt ovetande om konsekvenserna, jag har aldrig haft några symtom (4). 

 

Det framkom en frustration kring de olika riktlinjerna angående kosten. Problem uppstod då 

informanterna upplevde att de fick olika kostråd. Distriktssköterskan rådde dem att äta på ett sätt 

medans media visade flertalet olika alternativ.  

 

Och det kan jag tycka är frustrerande just det här att det är olika skolor som säger olika. Den 

ena säger så och den andra så och vad i herrens namn ska jag göra. Men man får väl göra på 

de viset man mår bra. Jag tror ju på hennes modell med grönsaker och så för att då gick man 

ju ner i vikt också (1).  

 

Nu lagar jag all min mat själv och då bestämmer jag själv vad jag ska äta (6). 

 

Skuld 

Informanterna som kände att de inte kunde leva upp till förväntningarna fick skuldkänslor. 

Skuldkänslor uppkom när de skulle gå till vårdcentralen för provtagning av HbA1C trots att de i 

vissa fall hade skött sig bra. Detta prov ansågs vara ett mätvärde på hur de skött sig. När de unnade 

sig godsaker växte skuldkänslorna. När medicinjustering krävdes pga. högt blodsocker framkom 

skuldkänslor, sorg och rädsla för eventuell insulinbehandling.  

 

Jag slarvar och tycker mycket om julmust och saft, det borde jag låta bli (6). 

  

Jag dricker fortfarande läsk men bara light (2). 

 

Vid festliga tillfällen ansågs det okej att äta av sötsakerna. 

 

Om man är borta och det serveras kakor och tårta så tar jag lite som alla andra (5). 

 

Sorg uppstod då det t ex. bjöds på tårta och ingen hade köpt ett sockerfritt alternativ till 

informanten. Det upplevdes jobbigt när andra satt och åt godsaker och de själva inte fick. 

 

Jag tycker fortfarande det är svårt när ni sitter och smaskar och jag får inte. Men ibland 

unnar man sig något och det får man göra säger dom, en sån där liten bit (1). 

 

Informanterna uppgav känslor som orättvisa när det bjöds på sötsaker och andra fick äta. De tyckte 

synd om sig själva då de visste att de inte borde äta men gjorde de i alla fall.   

 

”Gubben” har gått och köpt en chokladkaka eller semla som jag inte ska äta och då tänker 

jag att jag borde äta en morot men hur kul är det…så jag väljer lätt det goda…. (3). 



10 

 

Tillit till medicinsk behandling 

Informanterna upplevde att de blivit väl informerade av sin distriktssköterska om sin sjukdom. De 

hade egen blodsockermätare och möjlighet att kontrollera sitt blodsocker vid valda tillfällen. De 

upplevde en trygghet genom att de snabbt kunde mäta sitt blodsocker. I början av 

sjukdomsförloppet tog de täta kontroller som sedan glesades ut. Alla kände till långsockervärdet 

HbA1C och dess betydelse för medicinering. 

 

Som läkaren sa….ja bukspottkörteln har sagt upp sig…man ser ju att det blir bra jag har ju 

fått ökad medicinering (2). 

 

Föreställningen är att Typ 1-diabetesen är den riktiga diabetessjukdomen och Typ 2-diabetes är 

någon form av förstadium till sjukdomen. Det ansågs att Typ 1-diabetes var den allvarligare formen 

av dessa två. Författarna ställde en fråga till informanterna om de ansåg att de var någon skillnad på 

Typ 1- och Typ 2-diabetes och några svarade så här: 

 

 Vi har bara riktig diabetes i släkten men inte som jag Typ 2-diabetes (2).  

  

Ja det förmodar jag, fast påverkad kanske, ja jag vet inte (1). 

 

Det är ingen sjukdom för jag tar ju inga sprutor (4).  

 

En föreställning som förekom var att sjukdomen kunde botas och medvetenheten om att Diabetes 

Mellitus Typ 2 är en kronisk sjukdom fanns inte hos alla.  

 

Jag inbillar mig att sjukdomen är övergående. Jag kan fortsätta att äta allt för de justerar ju 

medicinerna, jag vet att jag ligger för högt (4). 

 

Upplevelsen var att läkemedlen påverkade blodsockret positivt men vissa informanter tyckte det var 

onödigt att ta medicinerna när blodsockret ändå låg bra. Andra föreställde sig att de var bara att 

justera dosen. 

 

Även om jag har legat bra och känner att jag inte skulle behöva ta dem så måste jag ändå ta 

dem säger dom (1). 

 

De var mycket nöjda med distriktssköterskan funktion. Föreställningen var att de inte kunde begära 

mer utbildning och stöd i sjukdomen då de visste vad de skulle göra men inte alltid gjorde det.  

 

Det är väldigt bra med diabetssköterskan…hon peppar en och ibland känner man sig 

skamsen när sockret inte ligger bra…att jag ätit fel och så… (3). 

 

Där fick jag så superbra hjälp, det första bemötandet. Det hjälpte till att smälta de där 

ganska så snabbt. Men det var en chock till en början de måste jag säga (5). 

 

Motivationsproblem 

I början av sjukdomsförloppet försökte alla göra en livsstilsförändring där de uteslöt sötdricka, 

godis, sötsaker etc. Började med regelbundna promenader, detta höll i sig cirka 6 månader – 2 år. 

Vissa hamnade i svackor emellanåt. Efter en tid uppstod motivationsproblem då de inte upplevde 

någon förbättring. 

 

Livsstilen, jag vet ju att sockret går ner om jag är fysisk aktiv och motionerar. Jag försöker 

äta så rätt jag kan undvika sötsaker fast någon gång tar jag ju (5). 
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Informanterna var medvetna hur de skulle kontrollera sin sjukdom men hade ändå svårt att tillämpa 

kunskaperna till handling i perioder.  

 

Det är inget speciellt kan jag säga utan det är lättja helt enkelt, jag kan inte säga att jag har 

glömt bort det för jag vet ju vad det är i och med att jag haft det så länge (4). 

 

Insikt kring stressens påverkan fanns då några valde att göra något åt sin situation t ex. att gå ner i 

arbetstid för välmående.   

 

Jobbiga och stressiga dagar här så blir jag fruktansvärt trött och jag känner ju att det är inte 

bra för sockret. Jag känner att jag mår bättre när jag är ledig och kan utnyttja tiden som jag 

vill (5). 

 

Alla upplevde sorg i samband med sjukdomsupptäckten. Vissa av dem upplevde skuld gentemot 

sina barn för att de ansåg att de hade misskött sig trots att ärftlig faktor fanns. Skulden gentemot 

sina närstående togs i uttryck genom sorgsna tankar kring komplikationer till följd av misskött 

sjukdom. 

 

Vad tråkigt, då kan kanske mina barn få detta. Man målar upp mer svart kring detta, man ser 

amputerade ben och allt detta (5). 

 

Perioder av insikt  
Periodvis uppstod en större insikt om sjukdomen och dess komplikationer. Under dessa perioder 

ägnade de sig åt motion och god kosthållning vilket bidrog till ökat välmående, men återkommande 

känslor som stress och lättja var det svårt att bibehålla detta hälsobeteende.  

 

Flera av informanterna sökte mer information om sjukdomen via internet, böcker och media. I 

samband med informationssökningen och ökad kunskap skedde ett förändrat hälsobeteende under 

en period. 

 

Ja med en gång när jag fick reda på det så började jag läsa allt jag kom över och jag skaffade 

både böcker och allt jag hade hemma, jag har gått en kurs en gång i Stockholm så jag tog 

fram alla gamla anteckningar och började läsa allt jag kom över (5).  

 

Sammanfattande diskussion 

Metoddiskussion 
Metodvalet stod mellan grundad teori och kvalitativ innehållsanalys, efter fördjupning i båda 

metoderna och diskussion valde vi grundad teori. Valet av grundad teori var att vi ville skapa en 

egen teori utefter Strauss & Corbins metodik. Eftersom vi ville undersöka patienternas 

föreställningar om sin sjukdom stod valet att göra halvstrukturerade intervjuer. Enligt Polit & Beck 

(2008) är halvstrukturerade intervjuer ett bra val vid få deltagare i en forskningsstudie. Eftersom vi 

från början valt att intervjua sex personer passade det därför med halvstrukturerade intervjuer. När 

den halvstrukturerade insamlingsmetoden inleddes påbörjades ett intensivt arbete med att utforma 

intervjufrågor, vilket skulle försvara vårt syfte. Till en början utformades intervjufrågorna efter 

teorin sjukdomsuppfattning (Illness perception) som sedan omformulerades utefter varje genomförd 

intervju för att besvara vårt syfte dvs. deduktivt. Detta gjorde att teorin sjukdomsuppfattning 

(Illness perception) speglas i resultatet. Trots vår förförståelse var vår strävan att vara öppna för nya 

infallsvinklar och arbeta induktivt för att skapa en hållbar teori. 

Frågorna utformades på så vis att respondenterna hade möjlighet att berätta med egna ord sin 



12 

 

berättelse. Till en början upplevdes det svårt att formulera öppna frågor men efter diskussioner fick 

vi fram öppna frågor utefter vårt syfte. Innan intervjuerna genomfördes utfördes en provintervju i 

övningssyfte. Kvale (1997) påpekar vikten av provintervjuer då det stärker självförtroendet och ger 

ökad erfarenhet till forskaren för att få en ökad kvalitet på intervjun. Efter varje intervju 

omformulerades frågorna så det skulle svara vårt syfte. Efter varje genomförd intervju 

transkriberades och kodades materialet och jämfördes mellan författarna, frågorna omformulerades 

efter vårt syfte dvs. teoretisk sampling. Under tiden växte huvudkategori, underkategorier och 

subkategorier fram (Strauss & Corbin, 1998). Författarna upplevde att intervjusituationen blev 

lättare efter varje genomförd intervju. På grund av vår ovana att intervjua hade vi diskussioner om 

utförandet. Vi ville intervjua samtliga respondenter gemensamt och fick rådet av vår handledare att 

en skulle hålla i intervjun och en var betraktare. Vi upplevde det positivt att vara två vid 

intervjuerna för att kunna fånga upp nyanser, kroppsspråk och känsloyttringar. Efter avklarade 

intervjufrågor kompletterade betraktaren med ytterligare frågor för att säkerställa syftet.  

 

Urvalskriteriet var patientgrupp med Typ 2-diabetes i åldrarna 30-70. Tiden de haft sjukdomen lades 

ingen vikt på. Vi fick hjälp av en distriktssköterska på en vårdcentral i Västsverige som tillfrågade 

patienter efter urvalskriterier. Ingen av de tillfrågade patienterna tackade nej till en intervju. Alla 

intervjuer genomfördes utan avhopp. Könsfördelningen var jämställd. Åldern hade ingen betydelse 

angående föreställningen om sjukdomen.  

 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom kärnkategorin periodiskt hälsobeteende uppbyggd av och med relationer till 

underkategorier. Vi fann att informanterna hade goda kunskaper om sin sjukdom och egenvård 

vilket vi kategoriserade som hälsopreventivmedvetenhet. Trots detta tog informanterna medvetna 

avsteg och förnekade sin sjukdom framförallt i perioder då de inte upplevde symtom eller negativa 

konsekvenser av sjukdomen. Även Holmström & Rosenqvist (2004) fann i sin forskning att 

kunskapen kring t ex. fysisk aktivitet fanns men patienterna hade svårt att tillämpa detta i sin 

vardag. Patienter hade svårt att acceptera faran i att inte följa hälsoråd i perioder när de mådde bra 

och inte kände av symtom från sjukdomen. Trots utbildning och stöd från distriktssköterskan sker 

missförstånd om sjukdom och behandling (Holmström & Rosenqvist, 2004). Informanterna i vår 

studie var nöjda med distriktssköterskans funktion. Med denna vetskap kan distriktssköterskan 

forma undervisningen utifrån varje patients behov för att öka motivationen till ett positivt 

hälsobeteende.  

 

I början när sjukdomsdiagnosen är ny försöker patienten att ändra sitt beteende trots avsaknad av 

sjukdomskänsla. När diagnosen är ställd och de fått medicinering, kost och hälsoråd uppgav 

informanterna att de hade lättare att ändra sitt beteende och de kände motivation. Författarna 

upptäckte att informanterna uppgav ett ändrat beteende efter cirka sex månader till två år. Då 

uppstod ett periodiskt hälsobeteende som t.ex. kunde bero på stress, lättja eller avsaknad av 

sjukdomskänsla. Behovet av distriktssköterskans stöd behövs i denna period för att ändra detta 

negativa beteende som kan leda till en sämre levnadsstandard för patienten och ökade kostnader för 

samhället. 

 

Informanterna upplevde skuldkänslor då de inte kunde leva upp till sina förväntningar, detta 

framkom i samband med besök hos distriktssköterskan. Dessa känslor uppstod fast informanterna 

inte upplevde att distriktssköterskan var dömande. Författarna misstänker att skulden kan vara ett 

hinder för patientens motivation till ändrat hälsobeteende. Hörnsten, Sandstöm & Lundman (2003) 

fann i sin forskning att patienter med Typ 2-diabetes upplevde en känsla av skuld. Dessa 

föreställningar var förknippade med svårigheten att ändra hälsobeteende. Denna vetskap anser vi är 

viktigt i distriktssköterskans hälsoarbete.  
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Vi fann i vår studie att alla informanter hade en stark tilltro till medicinsk behandling. De hade 

föreställningen att det räckte att ändra medicineringen snarare än att ändra sitt beteende. Trots all 

information som finns i media angående Typ 2-diabetes var kunskaperna hos informanterna 

bristande om sjukdomens allvarlighetsgrad. Holmström & Rosenqvist (2004) kom också fram till 

att många patienter hade svårt att acceptera sjukdomens allvarlighetsgrad. Hörnsten, Sandstöm & 

Lundman (2003) fann att patienterna hade en stark tilltro till hälso- och sjukvården och hade inget 

behov av att söka ytterligare information om sjukdomen. Sammantaget visar det att hälsofrämjande 

arbetet måste stärkas för att minska risken för komplikationer hos dessa patienter. 

 

I början av sjukdomsförloppet försökte alla patienterna att ändra sitt beteende efter 

distriktssköterskans råd men efter ett tag avtog motivationen pga. bristande sjukdomskänsla, stress 

och lättja. Hörnsten, Sandstöm & Lundman (2003) fann att förutsättningar för självreglering och 

egenvård var att tid och energi fanns hos individerna. Utan detta var det omöjligt att utföra god 

egenvård.    

 

Informanterna i föreliggande studie hade perioder av insikt då de sökte information om sjukdomen 

och försökte leva upp till dessa livsstilsförändringar och de kunde känna sorg gentemot sin familj då 

de kom och tänka på senkomplikationer till följd av sjukdomen. Vid perioder med stress och låg 

motivation var det svårt att bibehålla dessa livsstilsförändringar och de föll tillbaks i gamla vanor. 

 

Vår teori med kärnkategorin periodiskt hälsobeteende kan hjälpa distriktssköterskan i sitt 

hälsoarbete. Denna teori vägleder distriktssköterskan så hon kan upptäcka motivationsproblemen i 

tid och hjälpa patienten att bibehålla livsstilen. Teorin hjälper distriktssköterskan att förstå patienten 

föreställningar och hinder till följd av sjukdomen. Detta synliggör patientens motivationsproblem 

och distriktssköterskan kan stötta patienten genom svåra perioder. 

 

Konklusion 
Sammanfattningsvis bidrar denna studie till ökad förståelse för patienter med Typ 2-diabetes och 

deras föreställningar om sin sjukdom och hur den påverkar deras vardagliga liv. Individens 

sjukdomsuppfattning påverkar val av hälsobeteende vilket kan leda till negativa konsekvenser. 

Teorier om sjukdomsuppfattning (Illness perception) kan ge distriktssköterskan kunskap om 

individens föreställningar om sin sjukdom och ge en förståelse för individuella skillnader när det 

gäller periodiskt hälsobeteende. Undervisningen kan individanpassas utifrån patientens föreställning 

om sin sjukdom och egenvård. Resultatet i denna studie visade att hälsofrämjande insatser behövs 

för att påverka att ett periodiskt hälsobeteende blir mer kontinuerligt. I detta arbete att minska risken 

för sjukdomskomplikationer hos patienter med Typ 2-diabetes har distriktssköterskan en 

huvudfunktion. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Hjelm & Nambozi (2008) undersökte män och kvinnors föreställningar kring hälsa och Diabetes 

Mellitus. De fann att kvinnor har en högre riskmedvetenhet än män vilket påverkade deras 

hälsobeteende mer positivt. Kvinnorna fokuserade på sitt välbefinnande medan män hade fokus på 

socialekonomiska faktorer. Detta är den enda studie författarna funnit där de undersöker skillnader 

kring föreställningar om Diabetes Mellitus i genusperspektiv. Socialstyrelsens nationella riktlinjer 

2010 rekommenderar gruppbaserad undervisning till patienter med Typ 2-diabetes, vi ser ett värde 

att undersöka skillnaden mellan män och kvinnors upplevelser och effekter kring gruppbaserad 

undervisning och dess effekter inom detta område. 

 

  



14 

 

REFERENSER 
Adolfsson, E.T, Smide, B., Rosenblad, A., & Wikblad, K. (2009). Does patient education facilitate 

diabetic patient`s possibilities to reach national treatment targets. Scandinavian Journal of Primary 

Health Care, 27, (2), 91-96. 

 

Alvarsson, M., Brismar, K., Viklund, G., Örtqvist, E., & Östenson, C-G. (2007). Diabetes. 

Kristianstad: Karolinska Institutet university press. 

 

Atak, N., Gurkan, T., & Kose, K. (2008). The effect of education on knowledge, self management 

behaviours and self efficacy of patients with type 2 diabetes. Australian Journal of Advanced 

Nursing, 26, (2), 66-74. 

 

Bean, D., Cundy, T., & Petrie, K. (2007). Ethnic differences in illness perceptions, self-efficacy and 

diabetes self-care. Psychology and Health, 22, (7), 787-811. 

 

Cameron, L., & Leventhal, H. (red). (2003). The self-regulation of health and illness behavior.  

New York: Routledge. 

 

Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Therory. A Practical Guide Through Qualitative 

Analysis. Wiltshire: Sage Publications.  

 

Chan, Y.M., & Molassiotis, A. (1999). The relationship between diabetes knowledge and 

compliance among Chinese with non-insulin dependent diabetes mellitus in Hong Kong. Journal of 

Advanced Nursing, 30, (2), 431-438. 

 

Nationella Diabetesregistret. Årsrapport 2008. Diabetolognytt. 2009;22(4). 

 

Glaser, B. G. (1978). Theoretical sensitivity. Advances in the methodology of grounded theory. 

California: The Sociology Press.  

 

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory. Strategies for qualitative 

resarch. New York: Aldine de Gryter.  

 

Granskär, M., & Höglund-Nielsen, B. (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård. Studentlitteratur: Lund. 

 

Hall, V. A., & Callery, P. (2001). Enhancing the rigor of grunded therory: Incorporating reflexivity 

and relationality. Qualitative Health Researc, 11, 257-272.  

 

Hartman, J. (2001). Grundad teori. Teorigenering på empirisk grund. Studentlitteratur: Lund. 

 

Hatcher, E., & Whittemore, R. (2006). Hispanic adult`s beliefs about type 2 diabetes: Clinical 

Implications. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 19, 536-545. 

 

Hjelm, K., & Nambozi, G. (2008). Beliefs about health and illness: a comparison between Ugandan 

men and women living with diabetes mellitus. Journal Compilation Council of Nurses , 55, (4), 

434-41. 

 

Holmström, I., & Rosenqvist, U. (2004). Misunderstanding about illness and treatment among 

patientens with type 2 diabetes. Journal of Advanced Nursing, 49, (2), 146-154. 

 



15 

 

 

Hörnsten, Å., Sandström, H., & Lundman, B. (2003). Personal understanding of illness among 

people withe type 2 diabetes. Journal of Advanced Nursing, 47, (2), 174-182. 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund. 

 

Kvale. S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund. 

 

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2000). Paradigmatic controversies, contradiction, and emerging 

confluences. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.). Handbook of qualitative research (pp. 163-

188). Thousand Oaks: Sage Publication Inc.. 

 

Mulder, H. (2008). Diabetes Mellitus – Ett metabolt perspektiv på en växande folksjukdom. 

Studentlitteratur: Lund. 

 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2004). Forskningsprocessen – kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 

Studentlitteratur: Lund. 

 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2008). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing 

practice. 8. Ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

 

SBU, (2009). Diabetes – Systematiska egna blodsockermätningar med hjälp av teststickor (SMBG) 

hos patienter med typ 2-diabetes som inte behandlas med insulin (SBU-rapport nr 194.) 

Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering. 

 

SBU, (2009). Mat vid diabetes – en systematisk litteraturstudie. (SBU-rapport nr XX.) 

Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering. http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Mat-

vid-diabetes/ 

 

SBU, (2009). Patientutbildning vid diabetes – en systematisk litteraturstudie. (SBU-rapport nr 195.) 

Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering. 

 

Sigurdotter, A. K. (2005). Self-care in diabetes: model of factors affecting self-care. Journal of 

Clinical Nursing. 14, 301-314. 

 

SOSFS. 1995:5. Socialstyrelsens allmänna råd: Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor och 

barnmorskor. Stockholm: Socialstyrelsen.  

 

Starrin B. (red). (1991). Från upptäckt till presentation. Om kvalitativ metod och teorigenering på 

empirisk grund. Studentlitteratur: Lund. 

 

Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and 

techniques. Newbury Park: Sage Publications.  

 

Wallin, A. M. (2009). Living with diabetes within the framework of Swedish primary health care: 

Somalian and professional perspectives. School of health sciences, Jönköping University 

dissertation series no 6. 

 

Weinman, J., & Petrie, K. (1997). Illness Perceptions: A new paradigm for psychosomatics. Journal 

of Psychosomatic Research, 42, (2), 113-116. 



 

 

 
      Bilaga 1 

Till berörd verksamhetschef 

 

Vi heter Katarina Rolander och Mia Kleibrant och studerar vid Högskolan Väst. Vi utbildar oss till 

distriktssköterskor. Under hösten/våren kommer vi att genomföra en studie och skriva ett 

examensarbete på magisternivå. Syftet med studien är att undersöka vilka kunskaper och 

föreställningar Typ 2-diabetiker har om sin sjukdom. Vår handledare under tiden är 

universitetslektor/docent Eva Brink. 

Med detta brev ber vi om tillstånd att tillfråga patienter som besöker vårdcentralen om medverkan i 

vår studie. Vi vill genomföra intervjuer med sammanlagt sex patienter med Typ 2-diabetes i åldrar 

30-70 år. Intervjuerna, som varar 30-60 minuter kommer att spelas in med hjälp av diktafon och 

transkriberas därefter. 

På vår begäran har etikprövning av studien har genomförts av den lokala etikkommittén vid 

Högskolan Väst 2010-02-18. Erhållen information kommer att behandlas konfidentiellt. 

Deltagandet är frivilligt och patienten kan när som helst utan skäl avbryta intervjun. 

Önskar få hjälp av diabetessjuksköterska att lämna ut informationsbrev till patienten om vår 

kommande studie.  

 

Med vänlig hälsning 

Katarina Rolander & Mia Kleibrant 

E-mail: katarina.rolander@student.hv.se eller mia.kleibrant@student.hv.se 

Mobil: Katarina 073-63 15 390 eller Mia 070-225 2213 

 

 

 

Student  Student   

Katarina Rolander Mia Kleibrant  

----------------------- --------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentum.se/Receivers/receiveInstituteLink.aspx?InstituteID=5


 

 

 
     Bilaga II 

Informationsbrev till berörda respondenter 

 

Vi heter Katarina Rolander och Mia Kleibrant och vi studerar vid Högskolan Väst där vi utbildar 

oss till distriktssköterskor. Under hösten/våren kommer vi att genomföra en studie och skriva ett 

examensarbete på magisternivå. Syftet med studien är att undersöka vilka kunskaper och 

föreställningar Typ 2-diabetiker har om sin sjukdom. Vår handledare under tiden är 

universitetslektor/docent Eva Brink. 

Vi önskar att få komma i kontakt med Dig som har Typ 2-diabetes och är i åldern 30-70 år. 

Examensarbetet kommer att grundas på sex olika intervjuer med patienter som har Typ 2-diabetes.  

Du som deltar är i åldern 30-70 år. Intervjun som varar 30-60 minuter kommer att spelas in med 

hjälp av diktafon och skrivs därefter ut. 

På vår begäran har etikprövning av studien genomförts av den lokala etikkommittén vid Högskolan 

Väst 2010-02-18. Erhållen information kommer att behandlas konfidentiellt, deltagandet är frivilligt 

och du kan när som helst utan skäl avbryt intervjun. 

 

Med vänlig hälsning 

Katarina Rolander & Mia Kleibrant 

E-mail: katarina.rolander@student.hv.se eller mia.kleibrant@student.hv.se 

Mobil: Katarina 073-63 15 390 eller Mia 070-225 2213 

 

 

 

Student  Student   

Katarina Rolander Mia Kleibrant  

----------------------- --------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentum.se/Receivers/receiveInstituteLink.aspx?InstituteID=5


 

 

      Bilaga III 

 

MEDGIVANDE TILL ATT DELTA I UNDERSÖKNING OM DIABETES TYP-2 

 

 

Jag ger härmed mitt skriftliga medgivande till att delta i undersökningen om diabetes Typ-2. Jag har 

fått muntlig och skriftlig information. Jag vet att deltagandet är helt frivilligt och att jag kan avbryta 

mitt deltagande när jag vill utan att ange orsak. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

Ort    Datum 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

Deltagare    Namnförtydligande 

 

 

 

Ansvariga för undersökningen: 

Katarina Rolander   Mia Kleibrant 

Leg sjuksköt./spec. stud.   Leg sjuksköt./spec. stud. 

073-6315390    070-2252213  

Katarina.rolander@student.hv.se                                  Mia.kleibrant@student.hv.se 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Högskolan Väst 

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur  

461 86 Trollhättan  

Tel 0520-22 30 00    Fax 0520-22 30 99 

 

 


