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Sammanfattning  
 

Övervikt och fetma är problem som ökar över hela världen och förekomsten av fetma har 

mer än fördubblats de senaste decennierna. Livsstilsförändringar och egenvård är viktigt 

för att förebygga och behandla detta. Distriktssköterskor känner ofta att det saknas tid för 

att vägleda patienter på ett bra sätt inför viktnedgång. Syftet var att beskriva 

distriktssköterskors erfarenheter och upplevelser av att arbeta hälsofrämjande med 

personer med övervikt eller fetma. Studien har en kvalitativ design med en induktiv ansats 

och 8 stycken distriktssköterskeintervjuer från primärvården. I resultaten framkommer att 

det är betydelsefullt att sätta upp mål för viktreducering för att kunna nå hälsovinster i 

vardagslivet och för att få patienter att nå en vändpunkt. Genom att bemöta patienter med 

respekt och se till hela livssituationen upplevde distriktssköterskorna att de stärkte 

patienters självkänsla och kunde skapa en individanpassad vård. Ibland upplevde de dock 

att det var svårt att motivera patienter eller att nå en förändring. Ämnet kunde även vara 

svårt och värdeladdat att prata om. Resultatet visade att det krävdes motivation för att 

stärka patienters egna hälsoprocesser och ett redskap för att nå dit kan vara att använda 

motiverande samtal. Motiverande samtal stimulerar till delaktighet och beslut kan då tas 

om egna förändringsmål. Slutsatsen i denna studie är att använda MI i vårdarbetet kan 

underlätta en god relation, delaktighet och en mer individanpassad vård. 
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INLEDNING 

Övervikt och fetma är ett hälsoproblem som ökar över hela världen och förekomsten av 

fetma har mer än fördubblats sedan 1980. Övervikt och fetma är för många ett 

hälsoproblem som kan påverka livskvaliteten, öka risken för en mängd olika sjukdomar 

och resultera i ökade hälso- och sjukvårdskostnader. Många med övervikt vill gå ner i 

vikt men upplever ofta svårigheter att lyckas. För att minska förekomst av övervikt och 

fetma är ett av de primära målen att åstadkomma beteendeförändringar kring kost, ätande 

och fysisk aktivitet. Anledningen till att vi valt detta ämne beror på att det är svårt att 

förmedla kunskap så att patienter med riskbeteende genomför förändringar i sin livsstil 

och innefattar stora utmaningar både för den enskilda distriktssköterskan, sjukvården och 

för samhället. Det behövs därför kunskap och metoder för hur distriktssköterskor på bästa 

sätt kan hjälpa patienter att förändra sina levnadsvanor. Därför är det intressant att ta reda 

på hur distriktssköterskor upplever att arbeta med patienter med övervikt och hur de 

påverkar individen att göra livsstilsförändringar. 

BAKGRUND 

Övervikt och fetma 

Orsaken till övervikt och fetma förklaras av socioekonomiska faktorer, kön och gener 

(WHO 2016 s. 134). Övervikt mäts med bodymassindex (BMI) där gränsen för övervikt 

är 25 och ett BMI 30 eller över är detsamma som fetma. BMI bör kompletteras med 

midjemått (Bray, Fruhbeck, Ryan & Wilding 2016 s. 1947; Folkhälsomyndigheten 2016). 

Fetma definieras som en onormal eller överdriven fettuppbyggnad som kan påverka 

hälsan, främst diabetes och hjärt-kärlsjukdomar och klassas som sjukdom medan övervikt 

klassas som riskfaktor för annan sjukdom (Marild, Olbers & Torgerson 2016). 

Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och diabetessjukdom kan motverkas med fysisk 

aktivitet (Schäfer Elinder & Faskunger 2006 s. 47). Till övervikt och fetma är även 

depressiva symptom, ilska, trötthet, och minskad rörlighet relaterade (Selewski et al. 

2013). 

Levnadsförhållanden 

Levnadsförhållande och livsmiljö påverkar människors hälsa och kan förkorta 

livslängden (Dahlberg & Segesten 2010 s. 221). Det är enligt Dahlberg och Segesten 

(2010 s. 14)  motsägelsefullt att välståndet i vår del av världen gör att människor lever 

längre men samtidigt orsakar sjukdomar på grund av ohälsosam mat, brist på rörelse och 

vila. Popkin, Duffey och Gordon-Larsen (2005) menar att miljön betyder mycket för att 

en person ska utveckla fetma. Det har under de senaste 20 till 30 åren skett många 

förändringar när det gäller kost- och motionsvanor. Förändringar i rörelsemönster med 

minskad fysisk aktivitet både under fritid och arbetsliv har bidragit till utvecklingen av 

fetma men också tillgången till fritidsaktiviteter i närliggande omgivning i kombination 

med ett högre energiintag (Dahlman 2007 s. 66). Kostvanorna har förändrats där ett högre 

energiintag kan ses som en följd av exempelvis ökat intag av snabbmat med högre 

energiinnehåll, större portioner, minskad frukt- och grönsakskonsumtion (Popkin, Duffey 

& Gordon-Larsen 2005).  
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Det finns även samband mellan fetma och socioekonomiska faktorer som utbildning, 

sysselsättning och inkomst (Eliasson et al. 2015 s. 5). Fetma, typ 2-diabetes och metabolt 

syndrom dominerar i de lägre socialgrupperna och anledningen till detta är att de oftare 

har en hög andel fett i kosten samt lägre nivå av fysisk aktivitet (Wilding 2001). För en 

hållbar utveckling avseende ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer är det viktigt 

att arbeta för att minska övervikt och fetma i samhället. God folkhälsa är ett mål till en 

hållbar utveckling till kommande generationer (Kjellström 2005 s. 25). 

Behandling av övervikt och fetma 

Idag behandlas övervikt och fetma i huvudsak genom livstilsförändringar, 

läkemedelsbehandling eller kirurgi. Livsstilsförändringar och läkemedelsbehandlingar är 

de vanligaste åtgärderna (Eliasson et al. 2015 s. 5). Livsstilsförändringar handlar främst 

om åtgärder som kostinterventioner, beteendeterapi och ökad fysisk aktivitet. Enligt 

Larsson och Rössner (2015 s. 73) är energirestriktioner det viktigaste när det gäller 

kostbehandling och rådgivning bör främst koncentrera kring fyra områden, 

energirestriktion/portionsstorlek, livsmedelsval, måltidsordning och egenmonitorering. 

Vid ett BMI över 35 är den mest effektiva viktminskningsmetoden att inleda 

kostbehandlingen med en period av strikt lågenergipulverdiet (Larsson & Rössner 2015 

ss. 83-84). 

Vårdvetenskapligt perspektiv 

En fördjupning inom begreppen hälsa, livsvärld, vårdmötet och delaktighet har valts 

eftersom dessa begrepp är viktiga i distriktssköterskans hälsofrämjande arbete med 

övervikt och fetma. Målet är att främja hälsa och välbefinnande men också att 

vårdrelationen karakteriseras av ett partnerskap som ger en upplevelse av trygghet och 

respekt. Ett patientcentrerat partnerskapsförhållande är grundläggande eftersom det är 

patienter som har kunskapen hur det är att leva med ohälsa och kan ta eget ansvar medan 

distriktssköterskor har kunskapen om vård och behandling (Jacobsson, Palm, Willman & 

Nordström Torpenberg 2010 s. 6).  

Hälsa 

Hälsa är vårdandets mål och distriktssköterskors uppgift är att stärka patienters 

hälsoprocesser för att uppnå det (Dahlberg & Segesten 2010 s. 44). Hälsa är enligt 

Dahlberg och Segesten (2010 s. 52) en individuell upplevelse och innefattar en känsla av 

att må bra och att kunna utföra viktiga saker i livet (Dahlberg & Segesten 2010 ss. 48-

49). Att ha mening och sammanhang i livet är viktigt för upplevelsen av hälsa och det 

räcker därför inte med att vara biologiskt frisk. Hälsa behöver inte heller utesluta 

sjukdom, däremot krävs känslan av att kunna hantera den (Dahlberg & Segesten 2010 ss. 

101-102). För friskhet måste kroppen fungera väl samt har god livskraft. Upplevelser av 

kroppen och det egna jaget leder till självkänsla och identitet (Dahlberg & Segesten 2010 

ss. 134-136). Vårdvetenskapen riktar in sig på upplevelsen av hur livet påverkas av 

sjukdom och ohälsa. Ohälsa kan störa den personliga identitets- och självkänsla. När 

vårdpersonal lyssnar och ser patienter ökar möjligheten att identitets- och självkänslan 

stärks och ger ökad möjligheten att kunna leva ett gott liv i välbefinnande, även med 

sjukdom (Dahlberg & Segesten 2010 ss. 62, 64).  

Patienters livsvärld 
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I distriktssköterskors hälsoarbete med livsstilsförändringar är det grundläggande att 

försöka sätta sig in i enskilda patienters livsvärld. Livsvärlden består av levda erfarenheter 

och formas av sammanhang och mening. Kroppen är livsvärldens fasta punkt som det i 

vårdandet gäller att förstå. Vårdpersonal bör stödja patienters egna hälsoresurser. För 

distriktssköterskor gäller det att försöka förstå hur patienter ser på sin ohälsa och hur den 

påverkar vardagen. Därför bör patienter tillåtas att själva beskriva sin situation som också 

ger en känsla av delaktighet (Dahlberg & Segesten 2010 ss. 128-133, 154-156). Det 

handlar om patienters möjligheter att ta ansvar för sin hälsa i det dagliga livet och att hitta 

en livsstil som stärker hälsa och välbefinnande. Inte minst är det betydelsefullt på lång 

sikt eftersom övervikt och fetma kan påverka hälsan och förkorta livslängden (Dahlberg 

& Segesten 2010 s. 195-200). Det förekommer dock att patienter upplever sig misstrodda 

och att de är till besvär. Det finns belägg för att stress och arbetsbelastning kan orsaka ett 

dåligt bemötande från vårdpersonal men även oförmåga att sätta sig in i patientens 

situation (Jakobsson 2007).  

Vårdmötet 

Vårdmötet handlar om mötet mellan patient och distriktssköterska, eller någon annan 

vårdare. Det goda vårdmötet kännetecknas av att vårdaren kan visa värme, vara vänlig 

och tillmötesgående. För att utveckla en bra patientrelation behövs en öppen 

kommunikation där distriktssköterskor engagerar sig i samtalet med patienter för att ta 

reda på behov och problem för att kunna ge information och råd. Att visa intresse för 

enskilda patienter uppskattas liksom att engagera sig i en social konversation och dela 

personliga uppgifter (Attree 2001). För patienter kan samtal om vikt, kost och motion 

upplevas negativt, eftersom utseende och identitet är nära sammankopplat (Kuehn 

Krylborn 2013 s. 15). Patienter med övervikt och fetma kan ibland känna att de blir 

bemötta med fördomar om lathet, samarbetsovillighet, odisciplinerade och har brist på 

viljestyrka från vårdpersonal (O´Connell 2012). Patienter med fetma har rätt till ett 

respektfullt bemötande i alla vårdmiljöer, vilket innebär att vårdgivare lyssnar 

förutsättningslöst (Larsson & Rössner 2015 ss. 43-44).  

Patienters delaktighet och medverkan  

Delaktighet innebär att patienten ska kunna påverka sin vård. Socialstyrelsen betonar att 

patienter behöver bli mer delaktiga i vården och att det behöver utvecklas former i vården 

för detta (Socialstyrelsen 2015b s. 2). För att patienter ska bli delaktiga och aktivt kunna 

medverka i sin vård behöver dialogen vara öppen och lyhörd (Socialstyrelsen 2015a s. 

21-22). När det finns ett etablerat förhållande mellan distriktssköterska och patient där 

distriktssköterskan överlämnat viss kontroll, delar sin kunskap och det finns ett aktivt 

engagemang i fysiska och intellektuella aktiviteter existerar ett patientdeltagande 

(Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos 2008). När patienter blir delaktig i hälso- och 

vårdprocessen kan hälsa och välbefinnande utvecklas. Det handlar om att som patient ta 

ansvar för och påverka sin hälsosituation (Dahlberg & Segesten 2010 s. 108). Enligt 

(Bångsbo & Lidén 2012 s. 16) har delaktighet studerats i vårdmiljöer där vissa uppvisar 

begränsad patientmakt och har upplevelse av att inte bli hörda eller bemötta utifrån 

individuella behov. 
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Distriktsköterskans hälsofrämjande arbete 

Distriktssköterskors hälsofrämjande arbete är en viktig del i det stöd och den hjälp 

personer med övervikt behöver. Fetma påverkar ofta människors hälsa och livskvalitet på 

ett ogynnsamt sätt. I kompetensbeskrivningen för distriktsköterskor enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2008) beskrivs krav om fördjupade kunskaper i kommunikation, 

pedagogik och samtalsmetodik för att kunna handleda, stödja, öka patienters delaktighet 

och egenvårdsförmåga samt analysera individers behov (Svensk sjuksköterskeförening 

2008 ss. 11-12). Enligt Dahlberg och Segesten (2010 s. 47) är vårdandets uppgift att 

förhindra sjukdom och upprätthålla så god hälsa som möjligt och eftersom all förändring 

av kroppen förändrar upplevelsen av liv och hälsa (Dahlberg & Segesten 2010). Därför 

bör primärvården erbjuda stöd och hjälp till patienter som inte kan eller vill gå ner i vikt 

på egen hand (Kuehn Krylborn 2013 s. 13). 

Motiverande samtal, MI 

I det preventiva arbetet bör distriktssköterskor ha ett patientcentrerat förhållningssätt, där 

respekt för patienter är i centrum. Motiverande samtal bygger på att information ges om 

beteendets hälsorisker men att fokus ligger på att väcka ett intresse för 

beteendeförändring. Utvecklades på 80-talet av den amerikanska psykologen och 

professorn William R Miller som visade att ett empatiskt lyssnande förbättrade 

behandlingen (Folkhälsomyndigheten u.å). Motiverande strategier fokuserar på motiv 

och förmåga till förändring, till exempel förändrade kostvanor och ökad fysisk aktivitet 

där distriktssköterskors uppgift är att hjälpa patienter se befintliga möjligheter och 

resurser. Samtalet är patientcentrerat och reflekterande för att kunna leda till utveckling. 

Det är vårdarens uppgift att uppmärksamma och framhäva lyckade insatser. När det går 

sämre så behöver det positiva lyftas (Forsberg 2016; Kuehn Krylborn 2013 ss. 16, 34). 

Motiverande samtal används generellt idag för rådgivning och behandling när det gäller 

livstidsrelaterade faktorer och är en av de rekommenderade evidensbaserade metoderna 

för sjukdomsförebyggande förändringsarbete (Forsberg 2006; Socalstyrelsen u.å.). I 

Sverige har användandet av MI ökat sedan 2004, då det först initierades och idag utbildas 

alla kategorier av vårdpersonal (Östlund, Kristofferzon, Haggstrom & Wadensten 2015 

s. 1). Motivation är enligt Lagerström och Wahman (2012) en drivkraft bakom handlandet 

och understödjs av framgångarna. Motivation är inget en patient har eller saknar utan 

handlar om en process som kan påverkas och hur förändringarna efterlevs handlar om 

individens tankar, värderingar och mentala kraft (Lagerström & Wahman 2012 ss. 22, 

25).  

Empowerment 

Att kunna motivera till förändring kan förstås utifrån begreppet empowerment, som 

används som stöd till människor att själva ta kontroll över sina levnadsvanor (Geller, 

Dube, Cruz, Stevens & Keating Bench 2015; Landstinget Sörmland 2014). För att 

utveckla patienters kunskap och förmåga att aktivt ta beslut kring egenvård så behöver en 

kontakt och samarbete etableras mellan distriktssköterska och patient (Brobeck, Bergh, 

Odencrants & Hildingh 2011 s. 3323). Dahlberg och Segesten (2010 s. 184) menar att 

vårdvetenskapen innefattar att använda sin professionella expertis och samtidigt med 

öppenhet och följsamhet följa individen i hens erfarenhetsvärld, vilket hänger samman 

med tankar om empowerment och att stärka patienter.  
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Hälsosamtal 

Hälsosamtal som bedrivits systematiskt och förebyggande till barn i Sverige under många 

år sker endast i begränsad utsträckning till den vuxna delen av befolkningen. Men då 80 

procent av hälso- och sjukvårdskostnaderna avser kroniska sjukdomar som ofta går att 

förebygga bör man sprida arbetssätt för effektiva och sjukdomsförebyggande arbetssätt 

(Nordberg, Ekberg, Weinehall & Lingfors 2017 s. 187). Av Sveriges 21 landsting är det 

sju som erbjuder sina vuxna invånare hälsosamtal. Hälsosamtal är ett sätt att 

medvetandegöra den egna hälsan och dess påverkan av levnadsvanor. I de flesta landsting 

som erbjuder hälsosamtal blir alla erbjudna hälsosamtal vid 40, 50 och 60 år.  

Hälsosamtalen sammanfattas i ett visuellt hjälpmedel som ger en lättförståelig bild av den 

egna hälsan och utförs vanligen av sjuksköterskor eller distriktssköterskor men vissa 

landsting har utförare från olika yrkeskategorier. Från både Västerbotten och Jönköping, 

som genomfört riktade hälsosamtal för prevention av hjärt- och kärlsjukdomar under 

många år, finns evidens för goda effekter med lägre dödlighet och det har poängterats att 

hälsosamtalet spelat stor roll för förändrade levnadsvanor.  (Hatt, Hammelin, Forsberg & 

Bastholm-Rahmner 2015 ss. 9-13, 17-18). En hälsoekonomisk utvärdering visade att 

satsningen i Västerbotten var mycket effektiv men trots det finns en utmaning i att få 

primärvården motiverade i arbetet (Nordberg et al. 2017 ss. 195-196). 

Preventionsarbetet i primärvården 

Fetma som redan har uppstått är svårbehandlat och primärvården har en stor uppgift i att 

hantera övervikt och fetma men dessvärre saknas en övergripande strategi för detta. Sedan 

2011 rekommenderar Socialstyrelsen att primärvården erbjuder "kvalificerade 

rådgivande samtal" kring matvanor. Enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerade 

rådgivande samtal är tre åtgärdstyper som rekommenderas för ett effektivt utnyttjande av 

hälso- och sjukvårdens resurser (Socialstyrelsen 2011). På grund av dagens många 

kroniska hälsoproblem ställs andra krav på vården jämfört med tidigare då fokus var på 

akuta sjukdomar och det är därför nödvändigt att i primärvården erbjuda preventiv och 

hälsofrämjande vård av god kvalitet, vilket medför krav på utbildning och kompetens hos 

sjukvårdspersonal (Östlund et al. 2015 s. 1). Enligt Svenningsson, Hallberg och Gedda 

(2011) känner sjukvårdspersonal en frustration över att tid, kunskap och gångbara 

strategier saknas för vägledning till viktnedgång på ett bra sätt medan patienter gav 

uttryck för avsaknad av stöd. Sjukvårdspersonalen i studien ansåg att uppgiften var att 

hjälpa patienter att hitta den potential och förmåga som fanns för förändring och 

förbättring av levnadsvanor. Sjukvårdspersonal spelar en avgörande roll i arbetet mot 

övervikt och fetma, som är ett globalt prioriterat område, men uttrycker en bristande tro 

på den egna förmågan att hantera det (Svenningsson, Hallberg & Gedda 2011). Studier 

visar att mindre än hälften av patienter med fetma fick rådet att gå ner i vikt av sin 

sjukgymnast eller distriktssköterska och endast ett fåtal personal uttrycker en känsla av 

säkerhet i rollen att hjälpa patienter med fetma till viktnedgång (Zhu, Norman & While 

2013 s. 1). 

PROBLEMFORMULERING 

Antalet personer med övervikt och fetma ökar allt mer. Övervikt och fetma ökar risken 

för olika sjukdomstillstånd, funktionsnedsättningar men också för tidig död. 

Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder är centrala för att förhindra övervikt och 
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fetma eller för att hjälpa en redan överviktig person att nå viktnedgång. Att vara 

överviktig och lyckas gå ner i vikt leder till flera hälsovinster för den enskilda individen. 

Globaliseringen påverkar folkhälsan negativt eftersom det medför en livsstil som 

domineras bland annat av ökat intag av snabbmat med hög energitäthet samt minskning 

av den dagliga fysiska aktiviteten. Det är betydelsefullt att lägga resurser på arbetet med 

livsstilsfrågor eftersom folkhälsan påverkas negativt av ökad förekomst av övervikt. 

Distriktssköterskor har därför en viktig roll i det hälsofrämjande arbetet och i vårdmöten 

med överviktiga personer. Att uppnå god hälsa på befolkningsnivå kan leda till 

hälsoekonomiska vinster och bidra till en hållbar utveckling. Kunskaper behövs om 

framgångsfaktorer och vad som bidrar till framgång i det hälsofrämjandet arbetet. 

SYFTE 

Att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande med personer 

med övervikt eller fetma.  

METOD 

En kvalitativ design med en induktiv ansats valdes (Henricson & Billhult 2012 s. 133), 

eftersom syftet var att undersöka distriktssköterskors erfarenheter. En kvalitativ design är 

beskrivande och författaren kan med hjälp av ansatsen ta reda på människors levda 

erfarenheter av ett fenomen. Det är grundläggande att förutsättningslöst och utifrån ett 

öppet förhållningssätt analysera den data som erhålls (Chekol 2012). Studien formas av 

författare och deltagare samt utifrån befintlig miljö (Henricson & Billhult 2012 ss. 130-

133). En aspekt som det bör finnas en medvetenhet om är att en text innehåller olika 

betydelser och att tolkningen påverkas av författarens förförståelse och personliga historia 

(Graneheim & Lundman 2004 s. 111).  

 

Författarnas förförståelse utgörs av egna livs- och yrkeserfarenheter samt kunskaperna 

om det studerade fenomenet. Förberedelser gjordes för att vara pålästa i ämnet genom att 

gå igenom tillgänglig litteratur och artiklar innan intervjuarbetet påbörjades. 

Urval 

Deltagarna ska väljas utifrån studiens syfte (Danielsson 2012 s. 165). Detta innebär att 

deltagarna inkluderas utefter den information och erfarenhet som efterfrågas för att få ett 

datamaterial som besvarar studiens syfte (Henricson & Billhult 2012 s. 134). Vid 

kvalitativ innehållsanalys, som syftar till att beskriva variationer behövs deltagare med 

varierande ålder och kön för att få olika människors erfarenheter (Lundman & Hällgren 

Granheim 2012 s. 198).  

 

Inklusionskriterier till denna studie var distriktsköterskor med minst ett års erfarenhet av 

hälsofrämjande arbete med personer med övervikt och/eller fetma. Vissa av deltagarna 

hade inte specialistutbildning till distriktssköterska men benämns fortsättningsvis som 

distriktssköterskor i denna uppsats. I studien deltog åtta distriktsköterskor i åldern 28–64 

år, varav en var man och resten kvinnor. Distriktsköterskorna hade arbetat med 

hälsosamtal mellan tre till sju år och samtliga arbetade på vårdcentraler inom den 

offentliga vården. Två av distriktsköterskorna var utbildade diabetessjuksköterskor och 
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fyra hade genomgått en kortare utbildning i att arbeta preventivt med hälsokurvor riktade 

till definierade befolkningsgrupper. En distriktsköterska arbetade vid en blodtryck- och 

hjärtmottagning. 

Datainsamling 

Den kvalitativa forskningsintervjun görs vanligen med ett mindre antal deltagare och 

fokuserar på mötet mellan intervjuare och deltagare. För att få ökad förståelse och 

flexibilitet av ett fenomen sker intervjun med öppna frågor. De öppna frågorna kan 

formuleras till en intervjuguide som används som stöd under intervjun och kan vid behov 

justeras. Intervjuaren behöver vara välbekant med frågorna för att intervjuguiden inte ska 

vara ett störande moment i mötet med deltagaren (Danielsson 2012 ss. 167-169). Enligt 

(Danielsson 2012) bör frågorna inte vara för detaljerade då detta riskerar att störa mötet 

mellan intervjuare och deltagare. Samspelet mellan deltagaren och intervjuare är viktigt 

och intervjuaren bör hålla sig neutral, ställa planerade frågor, lyssna på det deltagaren 

berättar och ställa följdfrågor på ett följsamt sätt (Danielsson 2012 s. 171; Graneheim & 

Lundman 2004 s. 106). Intervjufrågorna bör testas i en provintervju för kontroll av den 

tekniska utrustningen, se om avsatt tid är lagom samt att komma in i rollen som 

intervjuare. Att skriva ut en provintervju ger en uppfattning om intervjun som helhet 

(Danielsson 2012 s. 169). Innan intervjun ger författaren en kort presentation av sig själv, 

studiens syfte, att intervjun spelas in och om rätten att avbryta. Varje deltagare ger sitt 

informerade samtycke om deltagande i studien och intervjun avslutas genom att 

författaren sammanfattar intervjun (Danielsson 2012 ss. 170-172).  

 

Inledningsvis formulerades öppna frågor i en intervjuguide enligt bilaga 3 och sedan 

utfördes en provintervju. Provintervjun lästes av båda författarna och handledaren som 

sedan gav feedback på intervjutekniken. Då provintervjun svarade på syftet inkluderades 

denna i resultatet. Intervjuerna genomfördes i enskilda rum och spelades in på 

mobiltelefon på distriktssköterskornas arbetsplatser. Författarna genomförde fyra 

intervjuer var. Innan varje intervju gav distriktssköterskorna sitt samtycke, information 

gavs om att intervjun spelades in och att distriktssköterskorna kunde avbryta när de 

önskade, bilaga 2.  

Dataanalys 

Första steget i analysen av intervjudata är transkribering. Genom att skriva och lyssna 

samtidigt upprepas intervjun och nyanser i tal eller långa uppehåll ger en ökad förståelse. 

Intervjun skrivs ut ordagrant, vilket gör det lätt att följa med och se vem som talar 

(Danielsson 2012 s. 172). I en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats ska 

innehållet i intervjuerna analyseras förutsättningslöst (Lundman & Hällgren Granheim 

2012 ss. 187-188). Enligt Graneheim och Lundman (2004 s. 106) har en text alltid flera 

betydelser och det finns alltid en grad av tolkning när en text tas an. I den kvalitativa 

innehållsanalysen skapas underkategorier av innehåll med gemensamt innehåll. Allt 

textinnehåll som har med syftet att göra ska kunna placeras i en kategori. I texten finns 

både manifest och latent innehåll och därför behöver författarna innan arbetet börjar 

bestämma vad som ska fokuseras på (Graneheim & Lundman 2004 s. 107). Genom att 

identifiera likheter och skillnader i intervjuernas innehåll kan innehållet grupperas i olika 

kategorier. För att skapa underkategorier plockas meningsbärande enheter ut som sedan 
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kortas ner och görs mer lätthanterligt, genom kondensering. Den kondenserade 

meningsenheterna får sedan en kod, eller etikett för att kunna skapa olika kategorier. När 

tolkningen av texten görs spelar sammanhanget roll och kräver därför en viss kunskap om 

deltagarna (Lundman & Hällgren Granheim 2012 s. 189). 

När varje intervju var genomförd transkriberades dessa ordagrant av författarna som läste 

texten flera gånger för att skapa en helhetsbild och få förståelse för innehållet. Samtliga 

intervjuer lästes av båda författarna för att senare identifiera meningsbärande enheter i 

varje intervju. Meningsbärande enheter klipptes ut och markerades för att sedan 

kondenseras. För att korta ner texten och behålla innehåll samt innehåll kategoriserades 

de kondenserade meningsbärande enheterna. Kategorierna diskuterades emellan 

författarna och handledare för att jämföra och föra samman dem med liknande innehåll 

till underkategorier och kategorier. Exempel på analysarbetet kan ses nedan i tabell 1. 

Figur 1. Exempel på analysprocessen 

  

Etik 
Enligt (SFS 2008:192), etikprövningslagen, krävs ingen etikprövning av arbeten inom 

ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå. Om forskningen involverar människor 

måste dessa informeras om syftet för studien samt att medverkan är frivillig (Codex 

2016). 

Studien följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer och dess fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002 s. 6). Ett etiskt förhållningssätt hålls genom hela studien enligt 

Meningsenhet

•Oftast gör jag en 
analys av olika saker 
och sen så får de 
sätta ett 
förändringsmål, det 
här vill jag uppnå. 
Och då måste man 
också sätta delmål 
utifrån de här olika 
teman och då får 
man också strategier 
för hur man ska nå 
dem. Får varje 
delmål måste de 
skriva upp 
tillvägagångssättet.

Kondenserad 
meningsenhet

•Jag gör en analys 
och patienten 
sätter 
förändringsmålen. 
Delmål sätts 
utifrån tema och 
strategier erhålls 
för hur målen ska 
nås. För varje 
delmål måste 
tillvägagångssätt 
skrivas upp

Underkategori

•Att tydliggöra/
visualisera

Kategori

•Framgångs-
faktorer
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Belmontrapportens tre grundläggande etiska principer. Autonomiprincipen som 

poängterar den enskildes rätt att bestämma. Göra-gott-principen som grundas i 

välbefinnande och innebär att ingen skall skadas. Rättviseprincipen handlar om hur för- 

och nackdelar fördelas samt att rättfärdiga valet av deltagare i studien (Kjellström 2012 

s. 72-73). Hänsyn till autonomiprincipen tas genom att deltagarna själva tar ställning till 

deltagande och kan avbryta när de vill. När det gäller konfidentialitet kommer alla 

uppgifter hanteras på ett säkert sätt så att inget sprids till obehöriga och redovisning sker 

på ett sätt som inte kan kopplas till en enskild individ (Kjellström 2012 s. 86-87).  

Information om studien och tillvägagångssätt skickades via mail till verksamhetschef för 

godkännande till datainsamling, bilaga 1. Alla deltagare fick information om syfte, 

genomförande samt det frivilliga deltagandet och om möjligheten att dra sig ur när som 

helst. Deltagarna gav sitt samtycke till medverkan i studien. Det insamlade materialet 

avkodades, var endast tillgängligt för författarna och har inte använts till annat än den 

aktuella studien. Strävan var att det inte gick att härleda data till enskild deltagare eller 

arbetsplats. 

RESULTAT 

I analysprocessen framkom två kategorier och sju underkategorier. Resultatet presenteras 

i löpande text utifrån kategori och underkategori, som stärks i form av citat från 

intervjutexterna. En presentation av studiens kategori och underkategorier visas nedan i 

figur 2. Inledningsvis presenteras den första kategorin, Framgångsfaktorer och därefter 

den andra kategorin, Utmaningar och svårigheter med tillhörande underkategorier. 

 

Figur 2: Kategorier med tillhörande underkategorier 
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Framgångsfaktorer 

Framgångsfaktorer innefattar de delar som utifrån resultatet ansågs främja patienters 

motivation till en hälsosammare livsstil och innefattar underkategorierna: Att ta hjälp av 

olika verktyg, Att sätta upp mål, Att få patienter att nå en vändpunkt, Att stärka patienters 

självkänsla. 

Att ta hjälp av olika verktyg 

Att ta hjälp av olika verktyg för att tydliggöra eller visualisera innebar att ge information 

och fakta på ett sätt som upplevdes stimulera patienters intresse och motiverade till 

förändringar. De vanligaste verktyg som användes var dataskärmen där BMI-värde, 

midjemått, kost och motionsvanor visades upp för att ge en tydlig och pedagogisk 

överblick för patienter. Ytterligare verktyg som kunde användas var fler och tätare besök 

med ytterligare informationssamtal kring hälsa samt mat- och motionsdagbok. Att 

använda matdagbok menade distriktssköterskorna kunde skapa en medvetenhet om kost 

och matvanor eftersom det åskådliggjorde det på ett sätt som annars hade en tendens att 

falla i glömska.  

"Som jag sa innan så gick vi igenom hennes matdagbok… motion, kost …det 

här med… Jag vet att hon åt mycket smörgåsar, mycket sötsaker, söta 

drycker. Motionerade gjorde hon men inte på rätt sätt. Nu kör hon både 

styrketräning och… Kombinerad styrka och motion. Hon äter helt rätt, hon 

har minskat på kolhydrater och äter enligt medelhavskost" 

Framgångsfaktorer

Att ta hjälp av 
olika verktyg

Att sätta upp mål

Att få patienter 
att nå en 

vändpunkt

Att stärka 
patienters 
självkänsla

Utmaningar och 
svårigheter

När patienter inte 
är motiverad till 

förändring

Att ämnet är svårt

När tid är ett 
hinder
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Distriktssköterskorna beskrev hjälpmedel som användes för att tydliggöra och visualisera 

och på så sätt öka motivationen hos patienter. Till exempel försökte de att involvera hela 

familjen, använda broschyrer, 1FAR-recept och 21177:s hemsida. Distriktssköterskorna 

upplevde att genom att visa BMI tillsammans med midjemått på dataskärmen 

åskådliggjorde och gav direkt ett budskap till patienter.  

"Jag räknar alltid ut BMI och då ser man klart och tydligt, på 1177:s hemsida 

om BMI och midjemått på min skärm som patienterna också ser och det blir 

då ganska påtagligt att det finns lite att jobba på" 

FAR (fysisk aktivitet på recept) beskrevs som en arbetsmetod som användes av fler 

distriktssköterskor för att motivera till fysisk aktivitet. Aktivitet på recept var enligt 

distriktssköterskorna motiverande för patienter eftersom det blev tydligt i vilken 

omfattning de var fysiskt aktiva, gav en anledning till förändring och ledde till ökad 

rådgivning, uppmuntran, stöd och personlig kontakt. 

"Ibland skriver jag FAR. Och då ser man ju tydligt när dom kryssar i ...hur 

mycket dom har motionerat" 

Enligt distriktssköterskornas erfarenheter var det centralt att visualisera mål och skapa 

mentala bilder. De distriktssköterskor som arbetade med hälsokurvan upplevde att det var 

ett bra visuellt hjälpmedel eftersom det då inte behövdes ytterligare förklaringar. När 

hälsokurvan visades på bild ansågs det ge en tydlighet och ett sammanhang med hjälp av 

en ytterligare dimension som kunde underlätta i samtal om kost- och motionsvanor.  

"Ja, då får jag en infallsvinkel utifrån hälsokurvan... Då pratar jag om kost 

och motion enligt materialet i hälsokurvan" 

Att sätta upp mål 

Att sätta upp mål beskriver upplevelser av att en viktig motivationsfaktor var när 

distriktssköterskorna kunde visa på hälsovinster i vardagslivet av en viktreducering. 

Distriktssköterskornas erfarenheter var att det var viktigt att sätta upp mål och att ha en 

plan för att nå dit, tillsammans med patienter. 

"Så att jobba med mål är viktigt och att man själv vill ha en förändring" 

"Försöka få patienten själv se att hen kan ändra på sin kost, börja 

motionera...och när man kommit fram till något bra så skriver man en plan" 

För att öka patienters medvetenhet och kunskap kring hur de kunde nå en förbättrad hälsa 

uttryckte flera av distriktssköterskorna att de rekommenderande små förändringarna och 

att ta ett steg i taget. 

                                                 
1 FaR® står för Fysisk aktivitet på recept och är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet 
2 1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. 
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"Du kanske skulle kunna äta två bullar istället då, så, eh, för att slippa 

mediciner" 

Att arbeta med delmål och att låta patienter göra sina egna förändringsanalyser ledde ofta 

till en ökad medvetenhet och en mer förändringsbenägen patient. Därför skulle en 

individanpassad rådgivning göras utifrån patienters egna vanor och önskemål. De ansåg 

att det var viktigt att inte sätta för höga mål och att göra dem realistiska. 

Distriktssköterskornas erfarenheter visade att det inte var lätt att förändra vanor och 

rutiner och att det då var betydelsefullt att veta vilka mål patienten ville nå för att kunna 

hitta strategier som fungerade.  

"Oftast gör jag en analys av olika saker och sen så får de sätta ett 

förändringsmål; -Det här vill jag uppnå. Och då måste man också sätta 

delmål utifrån de här olika temana och då får man också strategier för hur 

man ska nå dem. För varje delmål måste de skriva upp tillvägagångssättet" 

Att få patienter att nå en vändpunkt  

För att förändra levnadsvanor upplevde distriktssköterskorna att det var betydelsefullt för 

patienter att nå en vändpunkt i livet. Det kunde handla om att få förståelse för risken för 

komplikationer. För att patienter inte skulle inta försvarsställning så beskrevs en 

förtroendefull och tillitsfull relation vara viktig. Distriktssköterskorna upplevde att det 

var svårt att ge stöd och råd till patienter som inte hade insikt om sin ohälsa, som kom 

med bortförklaringar, inte lyssnade eller ville förstå sin situation. De beskrev att de helst 

inte ville ta upp komplikationer som patienter kunde drabbas av men ibland upplevde de 

att patienter behövde "vakna upp" och bli medvetna om sin hälsosituation för att nå en 

vändpunkt. 

"För mig, med just diabetespatienterna är ju att jag tar upp alla 

komplikationer som kommer, det är liksom viktigt att göra det med dom 

patienter som inte har motivationen" 

"Jag pratar alltid om att övervikt är en faktor som oftast utlöser diabetes eller 

nedsatt glukostolerans" 

Några av distriktssköterskorna upplevde att ett avvikande värde på blodprover 

kunde få patienter att bli medveten om sin situation och använde detta för att 

försöka motivera patienter till livsstilsförändringar. 

"Ett avvikande prov är ju motiverande, tror jag, till förändring" 

Flera av distriktssköterskorna upplevde att vissa patienter inte tog sin situation på allvar 

förrän de drabbades av en allvarlig sjukdom, till exempel hjärtinfarkt eller en 

diabetesdiagnos. De blev så omskakade av händelsen att de kom på nya tankar om sin 

egen roll i sammanhanget och att det ledde till en ökad motivation.  
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"För vissa kan det ju vara ett uppvaknande att få en diabetesdiagnos - att 

shit vad är jag på väg mot, liksom. De man fångar där kan man få till det 

bra med" 

Att stärka patienters självkänsla  

Positiv förstärkning menade distriktssköterskorna var ett bra sätt att höja patienters 

självkänsla och motivation. De strävade efter att uppmuntra det som gjordes rätt istället 

för att påpeka brister, även om vikten var oförändrad. 

"Jag försöker," "jag står still i vikt" men då får man försöka med att det är ju 

bra att de inte har gått upp i vikt i alla fall, alltså man får försöka hitta det 

som är positivt" 

Distriktssköterskorna poängterade värdet av att ge beröm även när patienter gjorde små 

förändringar. Positiv återkoppling upplevdes kunna stärka självkänslan och förmågan att 

göra positiva förändringar. 

"Ja men då säger man ju bara, liksom, bra jobbat, liksom och jag försöker 

verkligen lyfta fram det arbete de har gjort, hur bra det är, hur de har 

förbättrat sin hälsa" 

Att påtala brister tycktes minska motivationen. Positiva förstärkning ökade chansen till 

mer långsiktiga livsstilsförändringar. Distriktssköterskorna menade också att om 

patienter uppskattades för sitt arbete även när det tillfälligt gick sämre skulle det leda till 

ökad självkänsla, ökad tilltro till den egna förmågan och också känslan av att den 

förändring de åstadkommit varit meningsfull. Det ansågs också att ibland hamna i 

tillfälliga svackor tillhörde livet men att det centrala var att ta tag i det, se det för det var 

och vara sann mot sig själv för att därefter börja om på nytt. 

"Ibland känner man att det händer något annat som ställer allt på spel och 

det klart att är det så, kan man ju säga ok nu hände detta, och det kan ju 

handla om en skilsmässa eller vad som helst eller de var ur balans men ok nu 

mår du bättre igen nu tar vi nya tag och du vet ju att du kan" 

Exempelvis beskrev en distriktssköterskorna hur hon arbetade med motiverande samtal 

som var ett sätt att låta patienter själva komma fram till konkreta lösningar med stöd från 

distriktssköterskan. Det upplevdes positivt och kunde höja motivationen samtidigt som 

inget tvingades på patienter. Stöd kunde ges till livsstilsförändringar och göras utifrån 

patienters egen livssituation. 

"Eh, jag tycker att metoden MI, som används en del i Stockholm, som är en 

motiverande metod och den tycker jag oftast fungerar bättre så att patienten 

kommer fram till det själv" 
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Distriktssköterskorna upplevde att det var viktigt att stärka och stödja patienter i upp och 

nedgångar. För att höja motivationen kunde det krävas många och täta vårdmöten under 

en längre tid. Genom att skapa en bra relation kunde stöd till patienters egna resurser ges.  

"Dom som är motiverade går ner ganska fort som jag upplever. Sen hamnar 

dom in en…lite olika faser i den här viktnedgången I början är det enkelt, sen 

kommer man i en svår fas. Eh. Sen blir det lättare igen och så vidare. Man 

behöver vara med dom hela vägen" 

För en bra relation var det viktigt att lyssna och bekräfta patienter. Det var viktigt att vara 

närvarande och uppmärksamma patienters upplevelse av sin egen hälsa för att få 

förtroende.   

"Jag upplever att jag försöker möta patienterna och lyssna på vad de säger" 

"Utan att det blir klämkäckt och kravfyllt och att man ger sig tid att prata om 

det" 

För att höja patientens självkänsla behövdes enligt distriktssköterskornas erfarenheter en 

tillitsfull relation. För att få tillit var det grundläggande att ha ett individuellt bemötande 

och att känna av patienter. Det framkom att det var lättare att prata om sånt som var 

jobbigt när det fanns ett förtroende mellan distriktssköterska och patient. 

Distriktssköterskorna upplevde att när förtroendet fanns mellan parterna kunde patienter 

lättare vara delaktiga och uppvisade mer motivation för att förbättra sin hälsa. Att lyssna 

och ge individuella råd ansågs viktigt men också att förmedla hur angeläget 

genomförandet av livsstilsförändringarna är. 

"Inte känna av patienten tycker jag inte brukar leda till något bra och det 

försvårar ju situationen också för då tappar de förtroendet och känner sig 

påhoppade och då om patienten inte har förtroende för en då är det sällan 

det går att göra några stora förändringar eller motivera dom" 

Utmaningar och svårigheter  

Distriktssköterskorna upplevde att utfallet av hälsoarbetet påverkades av patientens 

motivation, men att det även fanns olika utmaningar och svårigheter. Det framkom att 

patienter själva kunde upplevas omotiverade till förändring, att fetma var ett svårt ämne 

att prata om och att det krävdes en god relation för samtal om hälsa samt att tiden ibland 

kunde upplevas som ett hinder både för personal och patient. Kategorin innefattar 

underkategorierna: När patienter inte är motiverad till förändring, Att ämnet är svårt och 

När tid är ett hinder 

När patienter inte är motiverad till förändring  

Distriktssköterskorna återkom hela tiden till det faktum att det var svårt att motivera en 

patient som inte själv önskade en förändring eftersom de då inte upplevdes mottagliga 
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eller ha önskade genomföra förändringar. Det ansågs svårt vid återbesök när det framkom 

att inga förändringar genomförts. 

"Vissa gånger vet man ju att det kommer bli ett besök där jag inte når fram 

och där de inte vill lyssna och där de inte vill förändra något och "jag tänker 

minsann äta mina tre bullar om dagen och du kan säga vad du vill" 

De flesta distriktssköterskor berättade att det var svårt när patienter saknade egen 

drivkraft och när de försvarade sitt beteende men de menade att patienter först och främst 

hade ett eget val i att förändra sina levnadsvanor. Vidare uttrycktes att 

distriktssköterskorna ansåg att det måste finnas en drivkraft eftersom de inte kunde utföra 

förändringen åt patienten. 

"Svårigheten, tycker jag, är de som försvarar sitt beteende. Som har olika 

förklaringar till varför man inte gör som man borde göra Men då tänker jag 

ändå att man får försöka se att det är ju ditt val" 

Vill patienter inte ta till sig den information som distriktssköterskorna kunde ge så var 

erfarenheten att det var mycket svårt att motivera till förändring. Det var patienters eget 

ansvar eftersom det behöver finnas en önskan om förändring. 

"Och ibland vill dom ha det och ibland vill dom inte. Det är ju egenansvaret" 

De upplevde att de försökte motivera gång efter gång och på olika sätt, men att det fanns 

vissa patienter de aldrig nådde fram till. Det uttrycktes en uppgivenhet i samtalen kring 

dessa patienter. 

"Men sen finns det ju de som man tycker att man säger samma sak till hela, 

hela tiden men det händer ingenting, och de har jättemånga ursäkter "jag kan 

inte röra på mig för jag har ont i knät" man försöker, kan du hitta någonting 

du kan göra liksom, du kanske kan cykla, simma alltså, hm" 

Att ämnet är svårt   

Att prata om övervikt med patienter upplevdes positivt och roligt av distriktssköterskorna 

men var många gånger ändå ett känsligt ämne som det kunde vara svårt att prata om. 

Erfarenheten som framkom var att det är viktigt att lägga samtalet på rätt nivå samt att 

använda rätt ord vid rätt tillfälle. Det framkom känslor som ”att inte vilja kränka”, ”att 

försöka vara smidig” och ”att inte vilja klampa in” eftersom ämnet var ett känsligt ämne 

både psykiskt och fysiskt. 

"Som sagt man går ju mycket runt om innan, vissa patienter säger ju rakt ut 

"ja, men jag är ju överviktig" och då känner man, ok, då är dom ändå 

medvetna" 
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Det fanns situationer där det upplevdes att övervikt inte var något som 

distriktssköterskorna kunde vara rättfram med. Det upplevdes viktigt att undvika att 

anklaga eller peka ut patienter, och det upplevdes inte motiverande att använda pekpinnar.  

"Ja, han skriver här att jag är fet och jag är medveten om att jag är fet men 

det behöver inte han behöver inte skriva det" och då försökte vi säga att det 

är bara för att hon hade besvär med knäna och att det är en koppling i status" 

Samtalen kring övervikt upplevdes ibland som svårt. Det kunde vara en utmaning att vara 

ärlig utan att kränka personen. Distriktssköterskorna upplevde att det kunde vara enklare 

när det fanns en sjukdom att inleda samtalet utifrån. 

"Eh, för att jag tror att det skulle lite att trampa på tårna på patienten och 

samtidigt som det kanske är viktigt men i och med att patienten säger det så 

pass tydligt så då tycker jag att jag inte kan ta upp det" 

När tid är ett hinder  

Distriktssköterskorna upplevde att avsatt tid påverkade vårdmötet med patienten och 

samtalets innehåll och djup. De gav uttryck för att om tiden inte finns i vårdmötet med 

patienter så kunde det medföra en känsla av otrygghet och det kunde vara ett hinder för 

förtroendefulla samtal.  

"Nej, om de bjuder in och jag har tid för det, då backar jag inte, då kan jag 

ge den information som finns när det gäller hälsosamtal" 

Distriktssköterskorna framhöll också att patienter ibland ansåg att de inte hade tillräckligt 

med tid i vardagen för att göra de livsstilsförändringar som behövdes. I dagens stressade 

samhälle är tid och tillgänglighet viktigt för att individen ska kunna göra en 

livsstilsförändring. 

"Jag tänker att om de har svårt att få ihop det tidsmässigt så kan jag kanske 

vända upp och ner på en del tankar. Man kan faktiskt ut och gå klockan åtta 

på kvällen även om det är mörkt ute" 

Distriktssköterskornas erfarenheter visade att tid krävdes för att kunna ge god omvårdnad 

och att tidsbrist påverkade relationen negativt. Kontinuitet uttrycktes vara en förutsättning 

för förtroende och goda resultat vid livsstilsförändringar. Distriktssköterskorna uppgav 

att återbesök och uppföljning krävde tid för att kunna skapa en god relation för att få ett 

gott behandlingsresultat. Flera av distriktssköterskorna poängterade att de saknade tid för 

uppföljning med sina patienter.  

"Det finns ingen tid för det och det finns inget bra...Man skulle behöva jobba 

mer med det" 

"Jag saknar också tid för detta och uppföljningar" 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Styrkor och svagheter diskuteras utifrån Lundman och Hällgren Granheim (2012 s. 197) 

kvalitetsbegrepp; förförståelse, giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

Förförståelse 

Enligt Graneheim och Lundgren (2004, s 111) innebär förförståelse att författaren 

påverkas av tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap och förutfattade meningar vid 

tolkning av text men det råder delade meningar om hur författare ska förhålla sig till det. 

Ibland kan förförståelsen utnyttjas i processen för att öppna upp för möjligheter till 

upptäckt av ny kunskap och därigenom erhålla en djupare insikt. Hur förförståelsen 

präglar analysen påverkar trovärdigheten (Lundman & Hällgren Granheim 2012 ss. 196-

197). Innan arbetet med uppsatsen påbörjades diskuterades och reflekterades kring egna 

kunskaper, förutfattade meningar och erfarenheter som fanns för att förhindra dess 

inverkan på resultatet. Valet att använda öppna frågor antogs minimera påverkan från 

författarnas förförståelse men i en intervjusituation uppstår dynamik där reaktioner är 

svåra att undvika och att hålla en helt oberörd attityd. Detta kan ha påverkat de svar som 

erhölls och skulle kanske kunna gjorts annorlunda men kan förklaras av att ingen av 

författarna hade någon vana i intervjuteknik. Ett alternativ skulle kunna vara ett 

frågeformulär där svaren på frågorna tillåts att skriva med fritext eftersom det skulle 

kunna minimera påverkan utifrån. Handledaren har medverkat i diskussionerna, följt och 

granskat analysarbetet så att innehållet av de data som erhållits inte har påverkats av den 

förförståelse som fanns. Ett intresse fanns istället av att få ny kunskap inom ämnet.  

Tillförlitlighet 

En beskrivning av analysarbetet är, enligt Lundman och Hällgren Granheim (2012 s. 198) 

viktigt för att stärka tillförlitligheten i arbetet vilket gjordes i metoddelen. Det som enligt 

Lundman och Hällgren Granheim (2012 ss. 197-199) stärkte tillförlitligheten i denna 

studie var att deltagarna fick samma frågor och att analysarbetet gjordes gemensamt. 

Tillförlitligheten förstärktes av den kontinuerliga dialogen med handledaren under 

analysarbetet, om hur materialet skulle kategoriseras (Graneheim & Lundman 2004 ss. 

109-110). Det var dock ett mindre antal distriktssköterskor som deltog, vilket gör medför 

att det kan vara svårt att göra generaliseringar utifrån resultatet. Det fanns inte tidigare 

erfarenhet av att hantera så stora mängder text i kvalitativt innehållsanalysarbete och att 

sätta kategorier upplevdes svårt och stor lärdom togs från diskussioner med handledaren.  

Giltighet 

För att stärka ett resultats giltighet krävs rätt analysmetod, ett urval med variation och att 

presentera citat från intervjuerna som ger läsaren möjlighet att göra en egen bedömning 

(Graneheim & Lundman 2004 ss. 109-110). Till denna studie valdes en kvalitativ metod 

eftersom den metoden lämpar sig väl då erfarenheter och upplevelser ska beskrivas. Att 

välja intervjuer som datainsamlingsmetod med induktiv ansats sågs som ett givet val 
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eftersom en önskan fanns att lyssna till berättelser för att ta del av upplevelser (Danielsson 

2012). I studien deltog en man och sju kvinnor i olika åldrar, vilket får ses som något 

positivt och citat har lagts till för att stärka resultatet (Lundman & Hällgren Granheim 

2012 s. 198). Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2012 s. 189) spelar sammanhanget 

roll när texten tolkas och det krävs en viss kunskap om deltagaren. Det upplevdes inte 

lika svårt att tolka de intervjuer som gjordes på egen hand eftersom innehållet var lättare 

att förstå när sammanhanget sågs. Eftersom intervjuerna skedde på respektive arbetsplats 

och ordinarie arbetstid så fanns det störningar såsom knackningar på dörren som kan ha 

haft negativ påverkan på distriktssköterskornas koncentration på frågorna. Då innehållet 

i de olika intervjuerna var återkommande och likartad ansågs att informationsmättnad var 

uppnådd efter åtta intervjuer. Distriktssköterskorna i studien hade olika utgångspunkt för 

sitt patientklientel vilket kan göra att frågorna besvarades lite olika. Det kunde eventuellt 

skilja mellan patienters motivation att göra livsstilsförändringar men också hur känsligt 

ämnet var att ta upp.  

Överförbarhet 

Överförbarhet handlar enligt Lundman och Hällgren Granheim (2012 ss. 198-199) om i 

vilken mån resultatet är användbart eller kan överföras till andra sammanhang och detta 

är upp till läsaren att avgöra. För att underlätta för läsaren att göra den bedömningen har 

en beskrivning av deltagare, datainsamling och analys gjorts. Resultatet beskriver åtta 

distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande i primärvården med 

övervikt eller fetma. Föreställningen finns av att det är överförbart till andra 

distriktssköterskor i  primärvården i liknande kontext. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors erfarenheter i arbetet med patienter 

med övervikt. Vikten av att motivera patienten för att lyckas nå en förändring och 

viktnedgång går som en röd tråd genom resultaten. Resultaten visar att det krävs 

motivation för att stärka patienters egna hälsoprocesser. 

Resultatet visade att hälsofrämjande arbete i vårdmöten med patienter med övervikt och 

fetma till stor del handlade om att stimulera till ökad motivation. För att få en motiverad 

patient som uppnådde viktnedgång upplevdes tillit värdefullt i vårdrelationen eftersom 

det ansågs stärka patienters självkänsla. Enligt distriktssköterskors erfarenheter var basen 

för en relation tillit och förtroende som kunde uppnås när distriktssköterskor lyssnade och 

bekräftade varje patient. I en studie av Phillips, Wood och Kinnersley (2014) ansåg de 

flesta distriktssköterskor att för att få en öppen och ärlig kommunikation behövde en nära 

relation skapas med patienter. Det fanns också kritik mot det eftersom de menade att risk 

fanns för en alltför nära relation. Resultatet visade att för att stödja patienters egna 

resurser, bygga förtroende och tillit bör distriktssköterskor lyssna och bekräfta patienter i 

varje vårdmöte (McMillan, Phillips, Collier & Blaise Williams 2010). Vi tror att 

delaktighet från patienten är viktigt för att detta ska fungera, att få en motiverad patient 

som påverkar sin vård. För att skapa det goda vårdmötet bör patienter göras delaktiga i 

vården. En viktig väg för delaktighet är att synliggöra patienter men det avgörs av 

distriktssköterskors vilja att släppa in dem (Frank, Asp & Dahlberg 2009). För att en 
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patient ska kunna medverka i sin egen vård och för vilka behandlingsresultat som uppnås, 

krävs kunskap och att vårdmötet utformas så att patienten blir sedd och bekräftad (Klang 

Söderkvist 2003 s. 11). I studien av Nymberg och Drevenhorn (2016 s. 351) lyftes fram 

att det berodde på den enskilda distriktssköterskan hur vårdmötet uppfattades av 

patienterna. En rak kommunikation uppfattades som något positivt och hjälpte dem att 

förstå effekterna av deras dåliga vanor. Vikten bör läggas på att alla är unika och 

patienters egen upplevelse av sin situation och livsvärld. De påpekar också att bygga 

respekt tar tid och att övervikt/fetmavården därför bör innefatta kontinuitet och långsiktigt 

stöd (Hansson, Rasmussen & Ahlstrom 2011). Det vårdande mötet kan upprättas 

förklaras av Dahlberg och Segesten (2010 s. 192-197) när det är inbjudande och 

berörande och utförs ansikte mot ansikte eftersom det ger en känsla av närhet och en 

djupare kontakt. Det är vårdarens ansvar att vara öppen och följsam gentemot patientens 

livsvärld så att vårdmötet kan bli vårdande. Att respektera varje patients integritet och 

behov är viktigt men eftersom vårdaren inte kan ta över arbetet med hälsoprocesserna är 

det i vårdmötet viktigt att skapa en delaktighet där båda parter är aktiva.  

Vår studie visade att hälften av distriktssköterskorna upplevde att de inte hade tillräckligt 

med tid för att sätta sig in i patientens livssituation. Studien av Hansson, Rasmussen och 

Ahlstrom (2011) visade också på att personal ansåg att brist på tid var ett stort hinder för 

att behandlingen för övervikt/fetma skulle bli effektivt eftersom livsstilsförändringar är 

tänkta att ta tid. Detta stämde också in på patienternas upplevelse som utryckte en 

besvikelse över att det inte fanns möjlighet till uppföljande träffar med distriktssköterskan 

(Nymberg & Drevenhorn 2016 s. 352). Livsvärlden är förståelsen om oss själva och utgör 

närmandet av varandra och därför kan inte patientperspektiv och livsvärld säras på. 

Livsvärlden förstås som den erfars och samtidigt som den delas med andra så är den 

personlig (Dahlberg & Segesten 2010, s. 128). Hemingway, Norton och Aarts (2015) 

menar att distriktssköterskor behöver förstå och lyssna till patienters syn på sin egen 

situation och potential när det gäller engagemang och deltagande. Det är viktigt för 

vårdgivare att få en ökad förståelse för hur patienter ser på sin ohälsa eftersom det är hen 

som är experten på sig själv, hänsyn bör tas till vardagssituationen och ses ur ett 

patientperspektiv (Dahlberg & Segesten 2010 s. 154-156). Att i vårdens alltmer snäva 

tidsramar kunna träffa samma patient kontinuerligt under en längre tid blir allt svårare 

och svårare. För att kunna få en fördjupad kunskap om varje patients livsvärld krävs tid 

och det är en alltmer omöjlig ekvation att lösa tror vi, om det inte börjar ses som ett 

viktigare uppdrag inom vården och ses därför av oss som ett möjligt forskningsområde. 

Empowerment kan vara ett sätt att ge stöd till patienter att själva ta kontroll över sina 

levnadsvanor och att stärka patienter. I mötet måste distriktssköterskor tillåta patienter att 

delge sin hälsosituation. Distriktssköterskan kan inte se sig som allvetande eller patienten 

enbart som mottagare om bestående livsstilsförändringar ska uppnås. Det handlar om ett 

samspel mellan distriktssköterska och patient där båda parters kunskaper tillvaratas 

(Dahlberg & Segesten 2010 s. 108-110). I resultatet framkom svårigheter att motivera 

patienten när inte viljan fanns och att det då ansågs vara patienters egenbestämmande som 

skulle respekteras. Detta stämmer väl överens med en studie av Jallinoja et al. (2007) där 

resultatet visade att de flesta läkare och distriktssköterskor ansåg att utföra 

livsstilsförändringar var patienters egenansvar och att förändringsovilliga patienter var ett 

stort hinder i behandlingen. I de här situationerna bör distriktssköterskor försöka förstå 
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patienters livsvärld. För att öka delaktighet och eget ansvar bör distriktssköterskor delge 

patienter relevant och väl anpassad information. Vår uppfattning är att distriktssköterskor 

behöver erbjuda empowermentstöd utifrån de faktorer som påverkar patienters hälsa och 

välbefinnande. För att patienter på egen hand ska komma fram till och vilja sätta egna 

mål och lösningar kan det vara fördelaktigt att använda empowerment. Enligt Hansson, 

Rasmussen och Ahlstrom (2011) är det avgörande att distriktssköterskor har förståelse 

för patienters tro på sig själva för att hen ska kunna göra nödvändiga livsstilsförändringar. 

Empowerment kan bidra till ökad delaktighet, känsla av sammanhang och stimulera till 

ökad egenvårdsförmåga. 

Motiverande samtal (MI) är ett arbetssätt för att skapa motivation hos patienter i arbetet 

med livsstilsförändringar och i en prospektiv observationsstudie kunde det också ses att 

patienters motivation och självförtroende ökade signifikant med hjälp av MI (Cox et al. 

2011). Enligt Forsberg (2006) finns ett flertal studier som pekar på att MI är en metod 

som med fördel kan användas i arbetet med livsstilsförändringar. När en studie gjordes 

för att se om MI som arbetssätt kunde förändra matvanor och BMI hos överviktiga eller 

feta kvinnor fann man en signifikant ökning av intag av fibrer, fullkornsprodukter, frukt 

och grönsaker jämfört med kontrollgruppen. BMI hade också minskat signifikant och 

författarna drog slutsatsen att motiverande samtal är ett bra arbetssätt när det gäller att 

förändra levnadsvanor och minska BMI (Saffari, Pakpour, Mohammadi-Zeidi, Samadi & 

Chen 2014). Trots att Socialstyrelsen (2011) och flera andra studier enligt Engström, 

Skytt, Ernesäter, Fläckman och Mamhidir (2013) rekommenderar att patienter erbjuds MI 

för att skapa motivation som en del i hälsoarbetet är det i aktuell studie endast en 

distriktssköterska utan formell utbildning i MI som nämner sig arbeta utifrån det. Detta 

stämmer väl överens med en studie med svenska distriktssköterskor från 2013 där endast 

en fjärdedel uppgavs använda MI varje vecka i sitt arbete med överviktiga patienter.  ￼. 

Behov tycks finnas av utbildning i MI för att vårdpersonal ska kunna använda metoden 

sitt hälsofrämjande arbete.. Behov tycks finnas av utbildning i MI för att vårdpersonal ska 

kunna använda metoden sitt hälsofrämjande arbete. 

Förekomsten av övervikt och fetma ökar i samhället och för att förebygga framtida 

livsstilssjukdomar behöver patienter göra livsstilsförändringar för att uppnå en god hälsa 

och bidra till en hållbar utveckling. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det betydelsefullt att 

lägga resurser på arbetet med livsstilsfrågor eftersom globaliseringen medför en livsstil 

som domineras av bland annat ökat intag av snabbmat med högt fettinnehåll, låg fiberhalt 

och hög energitäthet samt minskning av den dagliga fysiska aktiviteten, vilket påverkar 

folkhälsan negativt på olika sätt, till exempel ökad förekomst av övervikt (Kjellström 

2005 s. 119, 152). Detta innebär också en ekonomisk belastning för samhället och den 

enskilda individen. För att stödja hälsa kan egenvårdsförmågan behöva stärkas eftersom 

det ger trygghet och ett ökat engagemang till nödvändiga livsstilsförändringar.  För att få 

en hållbar utveckling i primärvården samt minska patientlidande och samhällsresurser 

kan resurserna behöva ökas till denna patientgrupp. Inte minst för att många patienter som 

söker vård för dessa hälsoproblem kan vara mer eller mindre benägna att förändra sin 

livsstil. Vi tror att det kommer att bli en utmaning men också nödvändigt att primärvården 

satsar på att arbeta hälsofrämjande på ett effektivt sätt i framtiden. Hälsoekonomiska 

utvärderingar av bland annat Västerbottens hälsoundersökningar, som pågått sedan 1984, 
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visar dessutom på god kostnadseffektivitet för detta arbetssätt, vilket bör underlätta 

beslutet att satsa resurser på det hälsofrämjande arbetet (Nordberg et al. 2017). 

Slutsats 

I distriktssköterskans arbete är det viktigt att se till varje person och utgå från dennes 

situation och sammanhang. För att nå förändring tycks patientens motivation vara central 

och de verktyg som distriktssköterskan har för att fånga upp den är samtalet och 

vårdmötet med patienten. Det tycks också betydelsefullt hur kommunikation och 

bemötande sker liksom att motivera och skapa mål tillsammans med patienten. Den här 

studiens resultat hoppas vi kan användas som ett komplement i distriktssköterskors arbete 

för att förstå hur människor motiveras och hur motivationen kan påverkas. Det finns 

anledning att forska vidare om i ämnet att motivera patienter till förändring. Det skulle 

vara av intresse att forska utifrån patientperspektivet och att ta reda på hur patienter 

upplever bemötandet. Att studera människor som redan har deltagit i primärvårdens 

hälsofrämjande mottagningar vore intressant för att se om de lyckats göra och bibehållit 

genomförda livsstilsförändringar.  
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Bilaga 1 

SAMTYCKESBLANKETT TILL VERKSAMHETSCHEF  

Till verksamhetschef för godkännande datainsamling 

Vi är två sjuksköterskor, Jenny Nordén och Petra Hallberg, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 

Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 

distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att beskriva 

distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande med personer med övervikt 

eller fetma. För att göra vårt examensarbete behöver vi komma i kontakt med 

distriktssköterskor. Förhoppningen är att intervjua totalt åtta distriktssköterskor.  

Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer med distriktssköterskor inom 

primärvård. Vi söker distriktssköterskor som arbetet minst 1 år på sin nuvarande 

arbetsplats och som arbetar med hälsofrämjande samtal. Intervjuerna kommer att 

genomföras under v 40–43 och sker enligt överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi 

till mellan 30 och 60 minuter. Att medverka i studien är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till 

deltagarna vid publiceringen. 

Bifogat finns ett svarsbrev för ert medgivande till att vi genomför studien inom er 

verksamhet. Tacksam om det skickas till angiven adress så snart som möjligt. Efter ditt 

godkännande kommer vi att kontakta fyra distriktssköterskor att tillfråga om medverkan 

i en intervju. 

 

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare 

Hälsningar 

Jenny Nordén                                                                                              Petra Hallberg 

Handledare 

Annelie Sundler, Biträdande Professor, Leg. Sjuksköterska 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 
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Godkännande 

 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Jenny Nordén och Petra 

Hallberg genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

 

 

_______________________________ 

Datum/Ort/Verksamhet/Namn Titel 
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Bilaga 2 

Till distriktssköterskor inför datainsamling 
 

Vi är två sjuksköterskor, Jenny Nordén och Petra Hallberg, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 

Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 

distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 

erfarenheter distriktssköterskor inom primärvården har av att arbeta med personer med 

övervikt och fetma. Vi skulle uppskatta om du vill hjälpa oss genom att ställa upp på en 

intervju i detta ämne.  

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 

halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer 

med distriktssköterskor inom primärvård. Vi vänder oss till distriktssköterskor som 

arbetet minst 1 år på sin nuvarande arbetsplats och som arbetar med hälsofrämjande 

samtal.  Intervjuerna kommer att ske hösten 2017, under v 40–43 och sker eller enligt 

överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 och 60 minuter. Att medverka 

i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras 

konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 

deltagande senast v 40. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven adress så 

snart som möjligt.  

 

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare 

 

Hälsningar 

Jenny Nordén                                                                                   Petra Hallberg    

                    

   

Handledare 

Annelie Sundler, Professor, biträdande, Leg. sjuksköterska 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

 

Godkännande 

Undertecknad godkänner härmed att Jenny Nordén och Petra Hallberg genomför 

datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 
_______________________________ 
Datum/Ort/Verksamhet/Namn Titel 
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Bilaga 3 

Intervjuguide  
  

Inledningsfrågor  

Ålder?  

Kön?  

Antal år jag har arbetat med hälsoarbete?  

  

Intervjufrågor:  

Vad har du för upplevelser och erfarenheter av hälsoarbete till patienter med 

övervikt/fetma?  

Hur kan det se ut när du träffar en patient med övervikt?  

Hur såg det ut senast du träffade en sån patient?  

Hur är det att prata om övervikt och fetma? Upplever du att det finns svårigheter att prata 

om övervikt? 

Vad brukar fungera bra? Kan du ge exempel.  

Vad brukar fungera mindre bra? Kan du ge exempel.  

Kan du beskriva en situation när du lyckats motivera en patient med övervikt/fetma till 

livsstilsförändringar?  

Händer det att du undviker att ta upp ämnet övervikt och fetma? Vad beror det på? Hur 

tänker du? 

 

Följdfrågor: 

Intressant. Kan du berätta mer! 

Hur menar du nu? 

Hur gjorde ni? 

Hur var det? 

Hur upplevde du den situationen? 

 

 

 


