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Sammanfattning    

 

Personer med pre-diabetes löper hög risk att utveckla diabetes mellitus typ två, vilket 

kan medföra flera allvarliga komplikationer. Förbyggande arbete kan minska personligt 

lidande och samhällets kostnader. Flera studier visar att livsstilsinterventioner är 

effektiva och kan skjuta upp eller förhindra debut av sjukdomen. Projektet 

”Hälsosamma levnadsvanor vid förhöjda blodsockervärden” är ett pågående projekt, 

som är inriktat på att aktivt finna pre-diabetiker och ge dem stöd. Syftet med vår studie 

var att beskriva hur personer med pre-diabetes upplever det att ingå i projektet. Sju 

personer med pre-diabetes har därför intervjuats med kvalitativ intervjumetod och 

analysen har skett med stöd av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet belyses genom fem 

huvudkategorier: Personlig insikt i att kunna påverka sin framtida hälsa, Främjande av 

egna resurser, Individuella strategier för livsstilsförändringar, Mer hälsosam livsstil och 

en ökad medvetenhet samt Att följas upp inger trygghet. Tilltron till den egna förmågan 

främjades, men även oro och tvivel på den egna förmågan uttrycktes. I resultatet belyses 

vikten av bemötandet och betydelsen av en dialog som utgår från pre-diabetikerns 

livsvärld, vilket upplevdes viktigt för att motivera till livsstilsförändringar. Deltagarnas 

upplevelser av att ingå i ett projekt av detta slag visar på att detta är ett sätt att bedriva 

hälsofrämjande arbete för denna patientgrupp. 

 

Nyckelord: Pre-diabetes, upplevelser, levnadsvanor, livsstilsintervention, blodsocker, 

uppföljning, hälsofrämjande. 
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INLEDNING 

Personer med pre-diabetes känner sig oftast friska eftersom de sällan har några 

sjukdomstecken. Deras förhöjda blodsockervärden upptäcks många gånger av en 

tillfällighet. Interventioner sätts oftast in först när typ två diabetes mellitus (T2DM) har 

utvecklats. Troughton et al. (2008) beskriver att sjukvårdens inställning till förhöjda 

blodsockervärden är varierande och att de ibland nonchaleras. Det kan vara svårt för 

pre-diabetiker att inse allvaret med tillståndet vilket kan påverka deras motivation till att 

förändra levnadsvanor. Flera studier (Knowler et al., 2002; Taylor, Spence, Raine, 

Plotnikoff & Sharma, 2010; Tuomilehto et al., 2001) har visat att livsstilsinterventioner 

är den mest effektiva åtgärden för att återfå normala blodsockervärden. Med insikt om 

detta, väcktes vårt intresse för hur man kan möta pre-diabetikers behov. Vi kontaktade 

chefen för Hälsoenheten i Mittenälvsborg som berättade om ett pågående projekt kallat 

”Hälsosamma levnadsvanor vid förhöjda blodsockervärden”. I vår studie har vi 

intresserat oss för hur personer med pre-diabetes upplever det att delta i projektet. Deras 

upplevelser av att få individuella interventioner är betydelsefulla för blivande 

distriktssköterskor för att kunna möta dessa patienters behov. Det är också 

betydelsefullt för övrig personal i hälso- och sjukvården, vid utvecklandet av det 

förebyggande arbetet för denna patientgrupp. 

 

BAKGRUND 

Hälsofrämjande arbete 

Ewles & Simnett (2005) beskriver att människan bedömer sitt hälsotillstånd subjektivt 

utifrån sina egna referensramar och förväntningar. Hälsobeteenden utvecklas ofta utan 

ett medvetet fattat beslut; en individs situation i kombination med yttre händelser leder 

till att ”det bara blev så”. Det krävs stora ansträngningar av individen att ändra livsstil. 

Interventioner bör utformas utifrån patientens förutsättningar, motivation, självkänsla 

samt förändringsbenägenhet. Inom hälsoarbete används olika modeller som stöd, 

exempelvis The Stages of Change Model (Ewles & Simnett, 2005). Genom att stärka 

patient empowerment, egenkraft, ökas patientens inflytande och inneboende kraft att 

delta i vård och behandling (Klang Söderkvist, 2008). Tron på den egna förmågan är 

avgörande för att lyckas med förändringar. Vilka förväntningar individen har på den 

egna förmågan är avgörande om initiativ tas till förändring (Fossum, 2007).  En dialog 

mellan individ och vårdpersonal, vilken utgår från en patientcentrerad läroprocess, inger 

trygghet och ökar känslan av egenkontroll och tillit till den egna förmågan (Klang 

Söderkvist, 2007).  

 

Vårdpersonal behöver ta reda på individens tankar om sjukdom, hur de skapar mening 

och deras förklaring till varför de drabbats av sjukdom, då detta ligger tillgrund för hur 

de beskriver och tolkar sin hälsa (Fossum, 2007). Andersson, Ekman, Lindblad och 

Friberg (2008) visar i en studie att pre-diabetiker uttrycker behov av pedagogiska 

hälsosamtal för att stärka deras tillit till sin egen förmåga att påverka utkomsten av pre-

diabetes. Patienter med pre-diabetes förväntas att förstå vikten av att förändra sin 

livsstil. Varje individ är unik, så även i sitt sätt att förstå sig själv, sin kropp och varför 

de drabbats av pre-diabetes.  En pedagogisk dialog som utgår från patientens berättelse, 

dennes livsvärld, kan hjälpa patienten att reflektera över sina erfarenheter, 
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föreställningar och orsak till varför de drabbats av pre-diabetes. Studien lyfter fram att 

det krävs mer än faktisk kunskap och yttre motivation för att hjälpa en människa att 

skapa och hålla fast vid goda levnadsvanor.  

 

För att fånga en annan persons perspektiv är det nödvändigt att bejaka människans 

livsvärld. Det innebär att uppmärksamma den dagliga tillvaron hos personen, samt att 

se, förstå, beskriva och analysera världen så som den erfars av människan. Betoningen 

ligger i upplevelser och erfarenheter. Med en livsvärldsansats kan vi beakta varje 

människas unikhet. I mötet med patienten har vi alltid med oss någon form av 

förförståelse, likt en inre guide. Det innebär att ha en öppen hållning, som kräver 

reflektion hos mig som vårdare (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 

2003). Reflektion involverar hela människan; tankar, känslor, erfarenheter och 

förväntningar. Genom reflektion kan vårdpersonal få en djupare förståelse för vårdandet 

(Ekebergh, 2009). Hos alla människor finns någon form av livslidande; ett lidande som 

är förknippat med livssituationen. Sjukdomslidande är det lidande som drabbar 

människan genom sjukdom eller ohälsa. En annan form av lidande är vårdlidandet, som 

drabbar patienten på grund av vården eller brist på vård. För att uppleva hälsa och 

välbefinnande, och för att kunna känna sig som en hel människa, måste människan 

kunna hantera sitt lidande. Våra liv lever vi genom vår kropp och varje förändring i 

kroppen betyder förändring av tillgången till världen och livet. När en människa drabbas 

av ohälsa och sjukdom blir förändringen tydlig (Dahlberg et al., 2003).  

 

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor ligger till grund för beskrivningen av 

distriktssköterskans kompetens. Distriktssköterskan ska ha fördjupade kunskaper i 

tillvägagångssätt hur man bedriver ett hälsofrämjande arbete. Hon ska ha kunskaper i 

pedagogik och kunna analysera individens utbildningsbehov för att anpassa lärandet till 

individen eller gruppen. Hon ska även kunna använda sig av tekniker som stärker 

patientens beslutsfattande och makt, och kunna hålla vårdande, stödjande och 

motiverande samtal (Socialstyrelsen, 2005; Distriktssköterskeföreningen, 2008). 

Motivationshöjande samtal är en patientcentrerad empatisk samtalsmetod. Betoning 

ligger på att patienten ska fundera över sina värderingar och finna sina egna svar och 

därefter själv ta beslut om förändring. Självtilliten stärks genom att visa tilltro till att 

klienten klarar att genomföra en förändring (Ewles & Simnett, 2005).  

 

Socialstyrelsen (2010) beskriver att motivationshöjande samtal inte har lett till 

förbättrad glukoskontroll. Istället rekommenderas gruppbaserad utbildning till patienter 

med T2DM. De betonar vikten av att personen som håller i utbildningen har kompetens 

både i ämnet och i pedagogik. Ewles och Simnett (2005) beskriver att gruppverksamhet 

även kan ge möjlighet att skapa nya sociala kontakter och att få stöd från gruppen.   

 

Hälsolyftet är en hälsomodell som bygger på att patienten själv är delaktig i att 

analysera riskfaktorer för ohälsa utifrån screeningfrågor om livsstil, ärftlighet samt grad 

av motivation till förändring. Patienten har möjlighet att ta del av en självinstruerande 

hälsoprofil vilket är baserad på åtgärdbara livsstilsfaktorer (Blomstrand, Pedersen & 

Bengtsson, 2002).  
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Projektet ”Hälsosamma levnadsvanor vid förhöjda blodsockervärden” 

I ett primärvårdsområde, Mittenälvsborg, i Västra Götalandsregionen har åtta 

vårdcentraler gått samman för att finansiera en Hälsoenhet. Hälsoenheten har som 

uppdrag att erbjuda vårdcentralerna stöd i arbetet med levnadsvanor både i 

sjukdomsförebyggande och behandlande syfte. Här finns grupper för fysisk aktivitet, 

rökavvänjning, sömnskola, övervikt och diabetes. På en av vårdcentralerna har man valt 

att arbeta med tidiga åtgärder vid förhöjda blodsockervärden. Här vill man aktivt finna 

personer med pre-diabetes och erbjuda dem individuell rådgivning. Personerna deltar 

under tre månader med uppföljning efter sex och tolv månader. Deltagarna i projektet 

screenas för förhöjt blodsocker på laboratoriet. De som har fastande blodsockervärde 

mellan 6.1–6.9 mmol/l, får i samband med besked om provsvar erbjudande om att delta. 

Personerna bokas in för ett hälsosamtal med en sjukgymnast. Under det första 

hälsosamtalet utformas tillsammans med deltagaren en individuell plan med 

utgångspunkt i att öka den fysiska aktiviteten och förändra kostvanor.  Stödjande 

insatser som erbjuds är dietistkontakt och kontakt med hälsopedagog. Ansvar för att 

boka tid för uppföljande provtagning ligger på deltagaren. Hälsosamtalen har sin grund i 

Hälsolyftets metodik, där deltagarna fyller i ett formulär med tio frågor kring sin hälsa. 

Hälsosamtalet grundas i ett kognitivt förhållningssätt utifrån metodiken 

motivationshöjande samtal (L. Thorselius, personlig kommunikation, 5 oktober 2011).   

 

Vad är pre-diabetes? 

Pre-diabetes innebär att man har nedsatt glukostolerans eller förhöjt fasteblodsocker 

eller båda tillstånden. Tabell 1 ger en översikt av diagnostiska kriterier för diabetes 

mellitus, förhöjt fasteblodsocker och nedsatt glukostolerans (Agardh, Berne & Östman, 

2005). Personer med pre-diabetes har fem till tio gånger större risk att utveckla T2DM 

under en ettårsperiod, än personer med normala glukosvärden (Gerstein et al., 2007). 

Förhöjda blodsockervärden för med sig mikrovaskulära komplikationer, risk att 

utveckla hjärt-kärlsjukdom samt innebär en högre dödlighet vid akut hjärtinfarkt än hos 

personer med normala blodsockernivåer (Norhammar et al., 2002). Redan vid den nedre 

gränsen för förhöjt fasteblodsocker, 6,1 mmol/l, finns det en ökad risk för att utveckla 

mikro- och makrovaskulära komplikationer (Agardh et al., 2005). Pre-diabetes är ett 

tillstånd som inte helt och hållet faller under primär- eller sekundärpreventionens 

områden, och därför riskerar patienterna otillräcklig behandling både inom 

hälsofrämjande och inom sjukvårdande insatser. Screening och klinisk behandling i 

kombination med evidensbaserade hälsosamtal, kan fördröja eller till och med förhindra 

debut av T2DM (Biuso, Butterworth & Linden, 2007). Många pre-diabetiker har även 

metaboliskt syndrom som karaktäriseras av förhöjt blodtryck, fetma, insulinresistens 

och förhöjda blodfetter (Lingfors & Persson, 2006; Woods & Moshang, 2006).  
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Tabell 1.  

Tillstånd Prov Värden 

Nedsatt glukostolerans Plasmaglukos. Prov taget 2 tim 

efter oral glukosbelastning 
 7,8 - 11,0 mmol/l 

Förhöjt fasteblodsocker Plasmaglukos. Fasteprov 6,1 - 6,9 mmol/l 

Diabetes mellitus 

Plasmaglukos. Fasteprov ≥ 7,0 

Plasmaglukos. Prov taget 2 tim 

efter oral glukosbelastning 
≥ 11,1 

Källa: Modifierad från Agardh et al. 2005.     

 

Typ 2 Diabetes Mellitus (T2DM) 

T2DM är ett allvarligt och kostsamt folkhälsoproblem som ökar i stora delar av världen. 

Ökningen i prevalens kopplas huvudsakligen till förändrade levnadsvanor i form av 

fysisk inaktivitet och övervikt, men även till genetiska faktorer och ökad ålder. Den 

totala prevalensen i Norden är fyra till fem procent av befolkningen över 20 års ålder, 

och bland personer över 70 år är ungefär 20 procent drabbade (Statens Folkhälsoinstitut, 

2008). Hos personer med genetisk predisponering för sjukdomen, är sannolikheten att 

utveckla T2DM mycket hög om de har en ohälsosam livsstil. Preventiva insatser kan 

förebygga sjukdomen eller senarelägga komplikationer samt minska mänskligt lidande 

och samhällets kostnader (Lindström, 2006). T2DM utvecklas gradvis, och när 

diagnosen väl sätts, har processen pågått i upp till tio år (Agardh et al., 2005). Det är en 

kronisk sjukdom som kräver kontinuerlig medicinsk vård och patienterna behöver 

fortlöpande undervisning och stöd från sjukvården för att minska risken för 

följdsjukdomar (American Diabetes Association, 2011). Behandling är främst 

livsstilsåtgärder och farmakologisk behandling (Statens Folkhälsoinstitut, 2008).  

Screening genomförs av högriskpatienter, vilket innefattar hög ålder, övervikt och 

fetma, ärftlighet för diabetes, tidigare graviditetsdiabetes, hypertoni eller hjärt-

kärlsjukdom. I dagsläget genomförs ingen allmän screening för diabetes av friska 

personer (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Upplevelser av att leva med pre-diabetes 

Enligt en studie av Andersson et al. (2008) kan personer med pre-diabetes uppleva det 

som positivt att inte ha T2DM och att det finns möjligheter att påverka utkomsten av 

pre-diabetes. Beskedet om pre-diabetes ger möjlighet att reflektera över vanor och 

livsstil, vilket kan leda till skuldkänslor över livsstilen. En ökad medvetenhet om sitt 

eget ansvar att påverka sin livsstil framkom i studien. Det förekom även känslor av 

skuld över att inte göra tillräckligt. Författarna menar att det sker en förhandling inom 

personen då hon ställs inför val i vardagen. Personen vet ofta vilka val hon bör göra, 

men har svårt att känslomässigt förankra dessa val.  Kraven att uppnå en mer hälsosam 

livsstil kan verka omöjliga, vilket ledde till osäkerhet inför framtiden (Andersson et al., 

2008).  

 

Pre-diabetiker kan uppleva en falsk känsla av trygghet då de känner lättnad över att inte 

ha T2DM utan endast ligger i riskzonen för att utveckla det. Denna falska trygghet beror 
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på okunskap om pre-diabetes och vilka risker detta för med sig (Woods och Moshang, 

2006). Troughton et al. (2008) fann i en studie att bristande kunskap om tillståndet 

kunde beskrivas som ett vakuum som gjorde det svårt att värdera betydelsen av pre-

diabetes. Det var svårt att förstå allvaret, dels för att sjukdomssymtom saknades, och 

dels för att vårdpersonal inte uppmärksammade diagnosen som något att ta på allvar. 

Många kände det som att hamna i en gråzon. Flera förstod inte varför de drabbats, då de 

menade att de inte åt mycket socker. De förstod inte heller vad pre-diabetes kunde 

innebära för dem i framtiden, och vad de kunde göra för att förebygga utveckling till 

T2DM. De hade velat träffa vårdpersonal kort efter beskedet, eftersom de kände stort 

behov av information och stöd (Troughton et al., 2008). I ett examensarbete på 

avancerad nivå beskriver Hofling (2011) att pre-diabetiker uttryckt önskan om att få 

gruppundervisning och att få stöd genom att träffa andra personer i liknande situation. 

Det framkom besvikelse över brist på uppföljning av blodsockervärden.  

 

Vermeire, Van Royen, Coenen, Wens & Denekens (2003) såg i en studie att personer 

med T2DM upplevde att de fick inkomplett och motstridig information från sjukvården. 

Avsaknaden av tydliga anvisningar upplevdes som ett hinder för följsamhet och som en 

källa till förvirring. Patienterna avstod därför från att berätta för sin läkare att de inte 

följde rekommenderad behandling. Svårighet att följa ordinerad behandling, i 

kombination med kunskapsbrist, gjorde det svårt att förändra fysisk aktivitet och 

kosthållning (Vermeire et al., 2003). I en studie av psykologiska reaktioner hos patienter 

med T2DM såg man att de generellt inte såg T2DM som ett hot mot sin hälsa. Detta kan 

bero på att patienterna inte fullt ut insett vad det innebär att leva med T2DM, och att 

asymtomatiska patienter tenderar att tona ner sin sjukdom i ett försök att minska stress, 

och kommer att fortsätta göra så tills tecken på sjukdomen uppstår (Thoolen, De Ridder, 

Bensing, Gorter & Rutten, 2006).  

 

Interventioner för livsstilsförändringar 

Studier har visat att det finns behov av att utveckla interventioner vid pre-diabetes. 

Interventionerna bör vara evidensbaserade, målinriktade och lätta att integrera i 

hälsovården (Andersson et al., 2008; Taylor et al., 2010; Troughton et al., 2008). 

Socialdepartementet (2002) beskriver att ett mer hälsofrämjande och sjukdoms-

förebyggande perspektiv ska genomsyra hela hälso- och sjukvården, och vara en 

självklar del i all vård och behandling. I detta hälsofrämjande arbete har primärvården 

en viktig roll. Hjelm, Mufunda, Nambozi och Kemp (2003) lyfter fram att eftersom 

T2DM är en sjukdom som går att förebygga, har sjuksköterskor en viktig roll i att 

förhindra utvecklingen av sjukdomen genom hälsopromotion. Förebyggande insatser 

måste riktas mot hela befolkningen med gemensamma interventioner, och insatserna 

behöver integreras med åtgärder mot andra sjukdomar, som högt blodtryck och 

kardiovaskulära sjukdomar. Socialstyrelsen (2010) rekommenderar hälso- och 

sjukvården att erbjuda behandling till individer med ökad risk att utveckla T2DM. 

Behandlingen bör innebära ett strukturerat program, med intensiv påverkan på 

levnadsvanor. Viktminskning kan minska risken att utveckla T2DM från nedsatt 

glukostolerans med cirka 50 procent. Vikt, blodglukos och riskfaktorer för hjärt-

kärlsjukdom bör följas upp. Utvecklingen till manifest T2DM kan fördröjas eller 

minskas signifikant, genom ökad motion eller ändrad kost samt viktminskning på minst 

fem procent. Med förändring av matvanor avses här ett minskat energiintag och ett 
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fettinnehåll på högst 30 procent. Med motion menas medelintensiv motion minst 30 

minuter per dag eller 150 minuter per vecka. 

 

Enligt Socialdepartementet (2002) är rådgivning i livsstilsfrågor kostnadseffektivt både 

på kort och på lång sikt. Lingfors, Lindström, Persson, Bengtsson och Lissner (2003) 

visar i sin studie att hälsosamtal är en bra metod för att åstadkomma 

livsstilsförändringar. Incidensen att utveckla T2DM var i en finsk studie direkt 

sammankopplat med livsstilsförändringar såsom hälsosamma kostvanor, viktminskning 

och ökad fysisk aktivitet (Tuomilehto et al., 2001). Liknande resultat framkom i en 

amerikansk studie, där man såg att livsstilsinterventioner förebygger utveckling av 

T2DM hos högriskpersoner mer effektivt än farmakologisk behandling (Knowler et al., 

2002). Livsstilsinterventioner med individuell rådgivning har visat sig effektiv flera år 

efter att interventionerna gavs (Lindström et al., 2006).  

 

Minst 30 minuters daglig medel-intensiv fysisk aktivitet har en god primärpreventiv 

effekt hos personer med nedsatt glukostolerans. Om detta kombineras med mer intensiv 

träning två till tre gånger per vecka, kan man uppnå ytterligare hälsoeffekter. För att 

uppnå viktminskning ska träning kombineras med minskat kaloriintag (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2008). Tayler et al. (2010) visar i en studie att personer med pre- 

diabetes, som var fysiskt aktiva, skattade sin fysiska förmåga och mentala livskvalitet 

högre än de personer som var inaktiva. De upplevde mindre depression, ilska, misstro 

och stress än de som inte motionerade.   

 

PROBLEMFORMULERING 

Personer med pre-diabetes har en ökad risk att utveckla T2DM. Distriktssköterskan 

möter i sitt arbete denna patientgrupp, och har en viktig roll i det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet. T2DM skapar lidande för den enskilde individen och är en 

kostsam sjukdom för samhället. Det finns god evidens för att livsstilsinterventioner kan 

förhindra utvecklingen av sjukdomen. I studier har framkommit att pre-diabetiker 

upplevt sig åsidosatta och inte tagna på allvar inom hälso- och sjukvården, vilket 

påverkat hur de lyckats med livsstilsförändringar. Det tycks finnas ett behov av en 

tydligare dialog mellan vårdgivare och personer med pre-diabetes, där man utgår från 

deras livsvärld. Detta behövs för att skapa bättre möjlighet att lyckas med bestående 

livsstilsförändringar. Projektet ”Hälsosamma levnadsvanor vid förhöjda 

blodsockervärden” syftar till att aktivt finna personer med pre-diabetes och ge dem stöd 

genom livsstilsinterventioner. Hur kan man inom primärvården i dag arbeta 

förebyggande med patienter som har pre-diabetes? Genom att få ta del av deltagarnas 

erfarenheter kan ökad kunskap erhållas om ett projekt av detta slag innebär att deras 

behov av stödinsatser tillgodoses.  

 

Med ”projektet” menar vi i fortsättningen det projekt som deltagarna varit med i; 

”Hälsosamma levnadsvanor vid förhöjda blodsockervärden.” 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva hur personer med pre-diabetes upplever det att ingå i projektet 

”Hälsosamma levnadsvanor vid förhöjda blodsockervärden”.   
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METOD 

Ansats 

Studien är en kvalitativ intervjustudie och datamaterialet har bearbetats med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) beskriver att kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter, t ex 

utskrifter av bandade intervjuer. Fokus ligger på att beskriva variationer, genom att 

finna skillnader och likheter i texten. En induktiv ansats innebär en förutsättningslös 

analys av texter som kan vara baserade på personers berättelser om upplevelser. Vi 

valde att göra en kvalitativ intervjustudie då vi var intresserade av pre-diabetikers 

upplevelser av att delta i projektet. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) menar att 

en önskan att få veta hur människor upplever sin värld och fenomenet i fråga, är 

tillräckligt skäl för kvalitativa forskningsintervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) 

betonar att kvalitativa intervjuer passar väl då man vill studera människors upplevelser 

och få insyn och kunskap om deras livsvärld. Antal intervjupersoner som behövs beror 

på undersökningens syfte. Dahlberg et al. (2008) tar upp att ju mer komplext ett 

fenomen är som ska studeras, desto fler intervjupersoner behövs. För icke komplicerade 

fenomen rekommenderas att börja med fem intervjupersoner, då variation på data är 

viktigare än antalet intervjuer.  

 

Deltagare 

Verksamhetschef och avdelningschef vid vårdcentralen där projektet pågår kontaktades 

i juni månad med förfrågan om tillstånd att genomföra studien (bilaga 1 & 2). Dessa gav 

sitt medgivande till studien. Deltagarna skulle ha varit med minst tre månader i 

projektet, därför tillfrågades de tolv första deltagarna via brev om deltagande i studien 

(bilaga 3). Under juli och augusti månad kontaktades dessa via telefon. Sju personer var 

positiva till att medverka. En person gick inte att nå trots upprepade försök. Fyra av de 

tillfrågade avböjde på grund av personliga skäl. Deltagarna bestod av en kvinna och sex 

män i åldrarna 47-81 år. Personerna valde plats för var intervjusamtalet skulle äga rum. 

Sex intervjuer skedde i hemmen och en i ett bokat rum på vårdcentral. Dahlberg et al. 

(2008) belyser att platsen för intervjun beror främst på hur intervjupersonen vill ha det, 

och det kan vara en fördel att komma till intervjupersonens hem, där han/hon känner sig 

trygg och bekväm. Deltagarna var vid tidpunkten för vår studie i olika faser i projektet. 

De hade varit med mellan tre till sex månader varav en hade avslutat deltagandet. 

Deltagarna hade varit på ett eller två hälsosamtal och några hade följts upp med ny 

provtagning av blodsockret.  

 

Datainsamling 

Deltagarna informerades om studien och dess syfte och skriftligt samtycke erhölls. 

Intervjufrågorna testades i en provintervju i juli månad, och vi ansåg att de svarade mot 

studiens syfte. Intervjuerna startades med följande ingångsfråga: Berätta hur du 

upplever det att delta i projektet ”Hälsosamma levnadsvanor vid förhöjda 

blodsockervärden”. Därefter användes fem riktade frågor som stöd under intervjun 

(bilaga 4). En öppen ingångsfråga gav deltagarna möjlighet att uttrycka sig fritt och de 

uppföljande frågorna ställdes för att få uttömmande svar utifrån studiens syfte. 

Intervjuerna spelades in på diktafon, vilket Kvale och Brinkmann (2009) menar ger 
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forskaren frihet att koncentrera sig på ämnet under intervjun samt ta del av dynamiken. 

Intervjuerna tog mellan 28-55 minuter. Båda författarna var med vid samtliga intervjuer. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant. Dahlberg et al. (2008) menar att det är 

nödvändigt att uppmärksamma alla nyanser av betydelse vid transkriberingen. 

Forskaren behöver se enskilda fenomen tillsammans med dess kontext.  

 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades efter Lundmans och Hällgren Graneheims (2008) modell för 

innehållsanalys, med en induktiv ansats. Analysprocessen inleddes med en granskning 

av det transkriberade datamaterialet. För att få en känsla för datamaterialet lästes alla 

intervjuer igenom i sin helhet upprepade gånger. Efterhand framkom i texten 

meningsbärande enheter, vilka svarade mot vårt syfte. Därefter kondenserades de 

meningsbärande enheterna, vilket innebar att överflödiga ord ströks för att få texten mer 

hanterbar. Utifrån den kondenserade texten framkom subkategorier, genom att vi 

tillsammans diskuterade och abstraherade texten. Subkategorierna kunde sedan 

sammanföras under fem kategorier. Analysprocessen visas i tabell 2. Dahlberg et al. 

(2008) betonar att när en text ska analyseras, är det nödvändigt att varje del förstås i sin 

helhet, men också att helheten förstås i sina delar.  

 
Tabell 2. 

Meningsenhet Kondensering Subkategori Kategori

...för är det frivilligt blir 

det liksom att oj då nu 

hänger det på mig, inte 

bara att jag sitter och ska 

bli matad med något hela 

tiden. Utan bara det gör 

ju att det blir mer 

intressant.(1) 

Nu hänger det på mig, 

det blir mer intressant.

...vi vet ju mycket, det 

hon sa, det har jag ju 

vetat, jag fick det bara 

bekräftat. (2)

Fick bekräftelse på det 

jag redan visste.

 Främjande av egna 

resurser

Bekräftelse, motivation 

och stärkt tilltro. 

 
 

Forskningsetiska överväganden  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver fyra etiska områden som man bör beakta redan 

innan man påbörjat sin kvalitativa studie, informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll. Information ges till deltagarna om eventuella risker 

och fördelar med att delta i studien. I denna studie informerades deltagarna skriftligt och 

muntligt om studiens upplägg och syfte innan de lämnade skriftligt samtycke att delta 

(bilaga 3).  Muntlig information gavs vid samtliga intervjuer om att studien är 

fristående, det finns inte någon koppling till vårdcentralen eller Hälsoenheten. Vi har 

reflekterat över om det fanns några risker för deltagarna att ingå i studien, men såg inga 

uppenbara sådana. Medverkan har varit frivillig och det har getts information om 

möjlighet att avsluta deltagandet när som helt under studien.  Data som samlats in har 

behandlats konfidentiellt. Information har givits till samtliga deltagare om vilka som 

kommer ta del av de transkriberade intervjuerna. Vi har även informerat om gällande 
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rutiner för arkivering av ljudbanden.  Kvale och Brinkmann (2009) tar upp att 

information ska ges om konfidentialitet, vilket innebär att deltagare inte skall kunna 

identifieras. Information ges även om vilka personer som kommer att få tillgång till 

datamaterialet. Vår studie kräver inte någon forskningsetisk prövning enligt SFS, lag 

2003:460. 

 

RESULTAT 

Resultatet bygger på sju deltagares upplevelser av att delta i projektet. Deltagarna har 

befunnit sig i olika faser och varit med under olika lång tid i projektet. Fem kategorier 

med sammanlagt tio subkategorier har tagits fram (tabell 3). 
 

Tabell 3.  

Subkategori Kategori
Möjlighet att förlänga tiden innan T2DM- debut

Att leva med pre-diabetes

Bekräftelse, motivation och stärkt tilltro Främjande av egna resurser

Förändring som sker stegvis  

Möjligheten att lyckas påverkas av livssituationen

Vikten av individuellt anpassade interventioner

Ökad medvetenhet

Förändrade levnadsvanor

Förväntningar på resultat 

Förväntan att få regelbunden uppföljning och ökad 

kunskap

Personlig insikt i att kunna påverka sin framtida 

hälsa

Individuella strategier för livsstilsförändringar

Mer hälsosam livsstil och en ökad medvetenhet

Att följas upp inger trygghet

 
 

Personlig insikt i att kunna påverka sin framtida hälsa 

Deltagarna beskriver att projektet gett möjlighet till ökad insikt om att det går att 

påverka utvecklingen av pre-diabetes genom att kunna förhindra eller skjuta fram 

debuten av T2DM. Insikt om ärftliga faktorer, och den nuvarande och tidigare 

livsstilens påverkan på blodsockret belystes. Reflektioner kring orsaker till pre-diabetes 

lyftes fram, och att leva med tillståndet beskrevs på skiftande sätt. 

 

Möjlighet att förlänga tiden innan T2DM- debut 

Deltagarna upplevde att förhöjda blodsockervärden är något som de kan påverka själva. 

De såg sitt eget ansvar i att förändra levnadsvanor men gav uttryck för att de behövde 

mer kunskap kring vad som kunde göras i just deras vardag. Att bli tvungen att börja 

använda läkemedel upplevdes negativt och var något de helst ville undvika. Den insikt 

de fått om att det går att påverka utvecklingen av pre-diabetes, väckte nyfikenhet och 

gjorde det spännande och intressant att delta i projektet. Följande citat belyser att det 

varit intressant och spännande: 

 

”… när jag är 58år... att då vill jag att jag har gjort ett försök i alla fall, att 

jag har påverkat min situation… jag tror detta här är rätt grej, det tror 

jag.”(2)  
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”… det är klart det är ju lite mer spännande nu om man säger så… om det 

nu gör så mycket som de nu säger är det ju klart att jag ska försöka 

det…”(1) 

 

Reaktioner som stress och oro förekom då tvivel på den egna förmågan till förändring 

beskrevs. Även reaktioner som likgiltighet och förnöjsamhet framkom, vilket beskrivs i 

följande citat: 

 

”… jag är nöjd faktiskt, sover gott om nätterna och… nej jag har inga 

problem mer än det var ju det dom upptäckte då att … jag började närma 

mig den gränsen… ja. Och det förvånar mig lite egentligen, för att, i och 

med att jag är, jag är ingen sådan människa som sitter still.”(7) 

 

Att leva med pre-diabetes 

Reflektion över orsaken till varför pre-diabetes utvecklats förekom hos flera deltagare. 

Förekomst av diabetes i släkten var en vanlig reflektion. Högt sockerintag i kombination 

med för lite motion var andra funderingar som lyftes fram. En deltagares reflektion 

illustreras genom följande citat:  

 

”Jag har ju ingen i släkten som är, har diabetes, min pappa hade ju men det 

var ju mer, ja åldersdiabetes (…)men annars har ju vi ingen i släkten som 

har det. Så jag vet inte om det var för allt godis jag åt, jag åt ju väldigt 

mycket sötsaker.”(5)  

 

Upplevelsen av att vara frisk och må bra gjorde det svårare att ta till sig att 

blodsockervärdet låg för högt. Pre-diabetes jämfördes med andra sjukdomar, och det 

sågs som mer positivt att få pre-diabetes eftersom tillståndet gick att påverka själv, 

vilket en av deltagarna uttrycker i följande citat:  

 

”… det är ju inte cancer jag har fått, detta kan man ju påverka själv, så det 

är positivt … jag såg det positivt jag… kan jag åtminstone förlänga det lite, 

tio år kanske...”(2)  

 

Beskedet om pre-diabetes upplevdes olika hos deltagarna. Upplevelser beskrevs av att 

det inte kom som någon större överraskning eller att det var förväntat, då T2DM fanns i 

släkten. Andra uttryckte förvåning och kunde inte förstå varför de drabbats. Reflektion 

kring risken att utveckla T2DM, och oro inför detta framkom, vilket illustreras i 

följande citat:  

 

”... då kan man ju bli dålig och det ena med det andra. Och det är väl då 

som man får det här… måste få sprutor och sådant och tabletter.”(4) 

 

Främjande av egna resurser  

Deltagarna beskrev att egenvårdsförmågan hade stärkts och motivationen ökats genom 

individuella hälsosamtal. Engagerat bemötande med utgångspunkt i deltagarnas unika 

livssituation belystes.  
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Bekräftelse, motivation och stärkt tilltro 

Upplevelser av att bli stärkt i förmågan att klara av att genomföra förändringar i 

vardagen lyftes fram. Bekräftelse på tidigare hälsosamma levnadsvanor, gällande kost 

och fysisk aktivitet, beskrivs i citatet nedan:  

 

“… hon konstaterade mer att… ‘du kan ju det här va’. Så det var bara en 

feedback på att det jag gjorde, alltihop var rätt, det var snarare så.”(3) 

 

Bekräftelse av tidigare levnadsvanor upplevdes stärka tilltron till den egna förmågan. 

Följande citat belyser stärkt tilltro:  

 

“Talade också om väldigt tydligt det som hon tyckte att vi, eller jag, gjorde 

rätt, olika saker, och det är också en viktig grej för då får man bekräftelse 

på att jag kanske inte är helt blåst någonstans.”(1) 

 

Deltagarna beskrev att de fått ökad motivation till att göra förändringar i sin vardag. 

Bemötandet hos personen som höll i hälsosamtalet lyftes fram. Deltagarna lade tyngd 

vid ett engagerat bemötande och ett intresse för individens liv och levnadsvanor. Visad 

tilltro till individens förmåga att hantera och förändra levnadsvanor sågs som 

betydelsefull.  Det egna ansvaret för hälsan blev tydligt under hälsosamtalet vilket 

upplevdes positivt. Ökad motivation och tilltro till den egna förmågan beskrevs. Det 

kunde uttryckas som att få en kick eller bli pushad, vilket citaten nedan illustrerar: 

 

”… för är det frivilligt blir det liksom att oj då nu hänger det på mig, inte 

bara att jag sitter och ska bli matad med något hela tiden. Utan bara det 

gör ju att det blir mer intressant. Det är bra att det var på detta viset.”(1) 

 

”… när jag började förstå då att jag hade lite för högt blodsockervärde, då 

var det ju kul att veta vad man kunde göra för att kunna förskjuta det en hel 

del.”(6) 

 

Individuella strategier för livsstilsförändringar 

Individuellt anpassade interventioner lyftes fram för att öka möjligheten att lyckas 

förändra levnadsvanor. Det upplevdes svårare att komma i gång att motionera än att 

genomföra kostförändringar. Relationen med den som höll i hälsosamtalet ansågs viktig 

för att få stöd och rätt anpassade interventioner. 

 

Förändring som sker stegvis 

Olika upplevelser kring att förändra sina levnadsvanor framkom. Några beskrev det som 

lätt att förändra och bibehålla nya vanor, såsom att minska konsumtionen av sötsaker. 

Andra upplevde det svårare vilket framkommer i följande citat: 

 

 ”… då får jag ju försöka tänka om. Då får det hända något här uppe (pekar 

på sitt huvud) … så att då får man ta i det på allvar…”(7) 
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Förändringar i levnadsvanor beskrevs även som en process där många förändringar på 

en gång upplevdes svårt. Deltagarna menade att de behövde ta ett steg i taget för att 

lyckas vidmakthålla hälsosamma levnadsvanor. De gav uttryck för en inre dialog där de 

logiskt visste vilka val de borde göra men att det var svårt att alltid välja det som var bra 

för deras hälsa. Det förekom oro för bakslag och att inte lyckades hålla fast vid nya 

vanor.  Livsstilsförändringar sågs utifrån skiftande tidsperspektiv, vilket beskrivs i 

följande citat:  

 

”Jag kan inte göra detta på en månad, det får ta fem år… för mig är det så i 

alla fall.”(2) 

 

Möjligheten att lyckas påverkas av livssituationen 

Deltagarna lyfte fram att olika förutsättningar i vardagen påverkade möjligheterna att 

förändra levnadsvanor. Yttre omständigheter, som att ha små barn eller att ha ett arbete 

som upptog mycket tid, kunde upplevas som hinder för att lyckas. Det framkom även att 

fysiska skador och sjukdomar begränsade möjligheterna. Dessa deltagare hade 

önskemål om att få förslag på alternativa träningsformer. Nedanstående citat beskriver 

en deltagares tankar kring sin livssituation: 

 

”Ja det är klart att hon kanske ville att jag skulle träna mer… (…) sen har 

jag min lunga då, jag orkar inte mycket mer.” (7) 

 

Vikten av individuellt anpassade interventioner 

Motionsformer och kostråd som var personligt anpassade och utformade beskrevs. Tips 

och råd som framträdde var att få låna stegmätare och att få fysisk aktivitet på recept. 

Stegmätare upplevdes rolig och motiverande att använda, då aktivitetsnivån blev tydlig 

både för deltagare och för personen som höll i hälsosamtalet. Det framkom att tips de 

fått inte passade dem, önskemål fanns då om att få ytterligare förslag:  

 

”… det blev la roligt just när hon sa om en stegmätare … men det passade 

ju inte mig…”(2)  

 

Det gavs uttryck om behov av att bli sedd och att bygga upp en mer personlig relation 

till personen som höll i hälsosamtalen:  

 

”… det var ju bara att hon, hon fanns till… hon visade, sa saker och man 

kunde mäta vad jag hade i BMI… att det är nån som bryr sig…”(2) 

 

Formuläret som användes för att kartlägga livsstilen upplevdes positivt av de flesta, men 

det förekom att någon tyckte att det var besvärligt. Det upplevdes värdefullt att i lugn 

och ro få diskutera sina levnadsvanor. En dialog med ett öppet klimat som gav utrymme 

för frågor och funderingar beskrevs. Citaten nedan belyser denna dialog:  

 



 13 

”… jag förstod vad hon menade, vad hon sa, jag tycker faktiskt att hon var 

riktigt bra, man kunde fråga henne och hon frågade (...) hon var väldigt 

lugn och man kunde fråga.”(5) 

 

”… hela tiden det här med att hon matade med tips men ändå så var det en 

röd tråd det här med att det är ju frivilligt, du gör som du vill. Men om du 

gör si och så, så kan det bli bättre.” (1) 

  

Mer hälsosam livsstil och en ökad medvetenhet 

Deltagarna beskrev att de genomfört livsstilsförändringar såsom att förändrat kosten och 

ökat sin fysiska aktivitet. En ökad medvetenhet beskrevs om vikten av en hälsosam 

livsstil. Ökad kunskap om förhöjda blodsockervärden betonades.  

Förändrade levnadsvanor 

Deltagarna upplevde att de inte gjort stora förändringar i sin vardag, men ändå sett 

resultat av de förändringar de gjort, vilket kommer till uttryck i följande citat:  

 

”Jag är ju glad att det har gått ner då, så att någonting har ju detta lett till, 

det samtalet, det har det helt klart gjort (…) för att som det är nu så behövs 

inga åtgärder.”(7) 

 

Kostförändringar i form av minskat sockerintag var framträdande. Deltagarna hade 

slutat helt eller minskat ner kraftigt på godis, kakor och söta drycker. Förändringar i 

kosten utifrån vad som påverkade blodsockret beskrevs. Följande citat illustrerar hur en 

deltagare förändrat sina kostvanor: 

 

”… så mycket jag bakade förr och åt kakor, nu har jag ingenting, det är 

mycket sådant som har förändrats.”(5) 

 

Ökad fysisk aktivitet beskrevs, främst genom mer regelbundna promenader. En av 

deltagarna gjorde lättare fysiska övningar framför tv:n. Planering av fysisk aktivitet 

gjorde det lättare att få tid till motion i vardagen, vilket citatet nedan ger en beskrivning 

av: 

 

”… nu försöker jag tänka att jag inte tar bilen upp … det har jag ändrat på 

… då kan jag ställa bilen, kanske inte så strategiskt bra, men det är bra för 

min motion.”(2) 

 

Ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande beskrevs, vilket upplevdes öka motivationen 

till att bibehålla sunda levnadsvanor. Ökat välbefinnande illustreras i följande citat: 

 

”Jag märkte jättestor skillnad efter en enda gång. Bara en sådan grej så var 

det ju värt att ställa upp på det.”(1) 

 

”… jag känner mig piggare på något vis, känner mig mer positiv 

faktiskt.”(5) 
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Ökad medvetenhet 

Ökad medvetenhet om att levnadsvanor påverkar hälsan och blodsockret uttrycktes på 

olika sätt. Det kom till uttryck genom att deltagarna i tankarna börjat planera för en mer 

hälsosam livsstil. En medvetenhet om vilken mat som är nyttig och att försöka få in mer 

motion i vardagen, beskrevs. En deltagare uttryckte sin ökade medvetenhet i följande 

citat: 

 

”… för man tänker ju på det och nästan jämt vad man äter (…) Så att man 

slipper att få diabetes (…) det blir ju så med mat och allting sådant där att 

man tänker sig för mer.”(5) 

 

Besvikelse över att inte lyckats med att förändra och/eller bibehålla hälsosamma 

levnadsvanor framkom:  

 

”Sedan är det dieten då (…) jag har kommit i gång, jag ska komma igång 

med, jag är inte alls nöjd med… Men det räcker ju inte, det räcker inte, det 

vet jag, jag är för kraftig…”(2) 

 

Ökad kunskap och insikt om pre-diabetes, och om hur blodsockret påverkas av kosten, 

beskrevs som betydelsefull. Följande citat ger uttryck för denna insikt:  

”... det var just det här med att man skulle ta det här lilla mellanmålet då, 

och den där kurvan, det hade man kanske inte tänkt på att man skulle få den 

så jämn som möjligt då… så man inte får fall, eller högt, eller… 

blodsockerfall.”(7) 

Att få bekräftelse på tidigare kunskap om kost och motion gav motivation till att 

vidmakthålla en hälsosam livsstil. Informationen som gavs upplevdes trovärdig, vilket 

beskrivs i följande citat: 

 

”… mer att jag fick det bekräftat, kanske det jag redan visste… sen någon 

som har utbildning på det och vet, så är det ju ännu bättre, då… då 

förankrar man det hårdare.”(2) 

 

Att följas upp inger trygghet 

Uppföljning sågs som betydelsefull och som en självklarhet. Förväntan på uppföljning 

uttrycktes på olika vis och tyngd lades vid att få motivation, trygghet och möjlighet till 

fördjupad kunskap. Det framkom även förväntan på att få fortsatt stöd i att bibehålla 

hälsosamma levnadsvanor. Det förekom upplevelse av att det var oklart vem som hade 

ansvar för att boka tid för ny uppföljning, vilket ledde till besvikelse och frustration.  

Förväntningar på resultat 

Förväntan fanns på att se resultat av livsstilsförändringar. Några av deltagarna hade följt 

upp sina blodsockervärden och fått besked på att de sjunkit, vilket upplevdes positivt. 

Viktminskning var en annan förväntan som beskrevs. Det fanns även de som inte hade 
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så höga förväntningar på resultat. Dessa upplevde att de sedan tidigare hade 

hälsosamma levnadsvanor och därför inte gjort så stora förändringar.  Osäkerhet över 

vad som påverkat att blodsockret sjunkit beskrevs. Citatet nedan visar på denna 

osäkerhet:  

 

”… nu låg det inom gränsen (…) det var ju credit på att den här tabletten, 

eller ja, vad det nu är … fungerar (…) sen vilket som är vilket, det vet jag 

inte om det är det här med salladen före maten eller om det är tabletten.”(6) 

Förväntan att få regelbunden uppföljning och ökad kunskap 

Förväntan om att få uppföljning ingav en känsla av trygghet. Första hälsosamtalet sågs 

som en början på en längre kontakt, och regelbunden uppföljning under en längre 

tidsperiod förväntades. Förväntningar på uppföljning kunde beskrivas som en önskan 

om att få ökad motivation, vilket uttrycktes som att få feedback och att bli peppad.  

Önskan om att få fördjupad kunskap om pre-diabetes framkom. Regelbundna 

blodsockerkontroller upplevdes som betydelsefulla för att kunna få kontroll över hälsan, 

vilket beskrivs i följande citat: 

 

”Ska man ta det här blodsockret en gång om året, det blir fel. För att jag 

har ju (…) varit med i tre, några månader, sen de andra nio månaderna, då 

kanske det går åt pipan.”(7)   

 

Några deltagare beskrev att de inte blivit kallade till uppföljning så som de förväntat sig, 

vilket ledde till besvikelse. Tveksamhet förekom över vem som skulle boka tid för 

uppföljning, personen som höll i hälsosamtalet eller deltagaren själv. Följande citat 

beskriver osäkerhet kring uppföljning:  

”… det tycker jag är ganska dåligt, för ska man vara med i något sådant 

där projekt så ska de ju hela tiden följa upp, och prata med en, jag tänkte 

att det blir väl ingenting mer med det här, tänkte jag... Ja jag blev 

besviken.”(5) 

Det uttrycktes även önskemål att i gruppverksamhet få träffa personer i samma 

situation. Behov av socialt umgänge och att få prata med andra deltagare i projektet 

beskrevs.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För studien valdes kvalitativ metod och intervjuer i form av samtal med förarbetade 

frågor. Att genomföra intervjuer ansåg vi vara en erkänd metod för att beskriva vad 

projektet betyder för pre-diabetiker. Vi såg flera fördelar med denna metod eftersom vi 

ville få kännedom om deras upplevelser, då upplevelser speglas i livsvärlden. Detta 
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bekräftas av Kvale och Brinkmann (2009) som menar att kvalitativa intervjuer är en bra 

metod då man vill ta del av människors livsvärld.  

 

Det gick lätt att få tag på de första fem deltagarna och genomföra dessa intervjuer. 

Därefter var det svårare eftersom några deltagare var bortresta och andra inte ville 

medverka. Anledningen till vårt urval, berodde på att vi hade en önskan om att 

deltagarna skulle ha hunnit vara med i projektet en längre tid. Detta var för att få en 

större variation av vad det betyder för dem att delta i projektet. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) belyser att en noggrann beskrivning av studiens urval och deltagare 

kan underlätta för läsaren att bedöma resultatets överförbarhet och giltighet. 

Sammanlagt sju intervjuer genomfördes. Dahlberg et al. (2008) rekommenderar att 

börja med fem intervjuer. Sedan är det variationen i datamaterialet som avgör hur 

många ytterligare intervjuer som behövs. Med utgångspunkt i vårt syfte menar vi att sju 

deltagare var tillräckligt för att fånga variationer i datamaterial. Det var sex män och en 

kvinna bland deltagarna, denna obalans kan påverka resultatets trovärdighet.  

 

Vid mötet med deltagarna betonade vi att vi inte arbetade på uppdrag av vårdcentralen 

där projektet bedrivs. Detta var viktigt för att de skulle kunna uttrycka sig fritt. Vid 

samtliga intervjuer deltog båda författarna, vilket vi såg flera fördelar med. Vi upplevde 

att detta gjorde det lättare att lyssna in deltagaren och fånga upp budskap. Vi var 

växelvis aktiva och passivt lyssnade under intervjun. Detta underlättade för oss eftersom 

vi var ovana vid denna typ av intervjuteknik. Vi reflekterade över att det kunde 

upplevas negativt att vi var två eftersom deltagaren kunde känna sig i underläge. Kvale 

och Brinkmann (2009) belyser att det alltid råder ett maktförhållande i den kvalitativa 

forskningsintervjun. Det är därför viktigt att forskaren reflekterar över vilken roll 

makten har under intervjun, och på vilket sätt man kan minska denna obalans i makt. I 

samband med att vi bokade tid för intervjun informerades deltagaren om att vi skulle 

vara två som intervjuade. Vår känsla under intervjuerna var att detta inte påverkade 

deltagarna nämnvärt, då de gav ett avslappnat intryck. Vid samtliga intervjuer har vi 

använt oss av samma ingångsfråga och därefter utgått från frågeområden. Enligt 

Dahlberg (1993) är det viktigt att forskaren är öppen under intervjun så att 

intervjupersonen kan fördjupa sin berättelse kring det som ska studeras. Vi anser att 

våra frågeområden gjorde det möjligt för deltagaren att berätta fritt, samtidigt som det 

hjälpte oss att strukturera intervjun. Vi har inte kunnat se att deltagarna verkat besvärade 

av att intervjuerna spelats in.  

 

Resultatet bör ses mot bakgrund av att deltagarna varit med olika lång tid och befunnit 

sig i olika faser av projektet. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) belyser att 

kontexten för studien har stor betydelse. Alla intervjuer utom en utfördes i deltagarnas 

hem. Detta tror vi medförde att deltagarna kände sig trygga. En aspekt som vi reflekterat 

över är att vid några intervjuer har deltagarens maka/make varit hemma, vilket kan ha 

påverkat hur deltagaren uttryckt sig. En av deltagarna uppfattade vi som något glömsk, 

eftersom han hade svårt att behålla fokus på intervjufrågorna. Osäkerhet hos deltagaren 

blev tydlig i det transkriberade materialet genom mycket hummande, småskrattande och 

kringprat. Intervjun tillförde dock nytt material. Dahlberg et al. (2008) tar upp att alla 

nyanser av betydelse beskrivs vid transkriberingen, för att kunna se fenomen i sitt 

sammanhang.  
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Kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats innebär att kunna genomföra analysen 

förutsättningslöst och vara öppna för det som framträder i materialet (Lundman och 

Hällgren Graneheim, 2008). Vi har under största delen av analysarbetet suttit 

tillsammans. Vår handledare har gett feedback kontinuerligt och hjälpt oss vidare i 

analysprocessen och arbetets utformning. När det uppstått svårigheter i analysen har vi 

återgått till det transkriberade materialet och diskuterat tolkningen av texten. Detta anser 

vi har fungerat väl och stärker tillförlitligheten i resultatet. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) menar att viktiga delar för att bedöma trovärdigheten i forskningen är 

reflekterande och resonerande metoder. Det sker då en diskussion och reflektion över 

texten för att uppnå samstämmighet vid tolkning. 

  

Då vi genomförde analysarbetet framstod subkategorier och efterhand som vi 

abstraherade dessa kunde vi sammanföra dessa i kategorier. Från början hade vi sex 

kategorier med totalt tjugo subkategorier. Vi återgick upprepade gånger till hela 

datamaterialet för att inte missa viktiga variationer som motsvarade vårt syfte. Dahlberg 

et al. (2008) beskriver detta som att röra sig mellan helheten och delarna, och att ha en 

dialog med texten. Vi såg att vissa kategorier och subkategorier kunde sammanföras och 

slutligen återstod fem kategorier och tio subkategorier i resultatet. Det vi upplevde svårt 

var ovanan att analysera datamaterial. Det underlättade för oss att använda 

analysscheman då vi fick bättre struktur på datamaterialet. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) belyser att en noggrann beskrivning av analysarbetet gör det lättare 

att bedöma giltigheten och tillförlitligheten i tolkningarna. Vi har varit medvetna om att 

vår förförståelse kan påverka oss under intervjuerna och i analysarbetet. Därför 

reflekterade vi över vår förförståelse innan vi påbörjade vår studie och under tiden 

datamaterialet analyserades. Dahlberg et al. (2008) menar att forskare måste ha en god 

kännedom om sin egen förförståelse av fenomenet för att inte gå miste om viktiga 

nyanser i materialet.  
 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att beskriva hur personer med pre-diabetes upplever det att 

ingå i projektet, vilket avser att erbjuda individuella livsstilsinterventioner för att främja 

hälsosamma levnadsvanor. Utifrån resultatets fem kategorier diskuteras det som varit 

framträdande. Hälsosamtalet blev en startpunkt för deltagarna att genomföra 

livsstilsförändringar.  

 

Framträdande i vårt resultat är att deltagarna fick insikt i att de kunde påverka sin 

framtida hälsa och utvecklingen av pre-diabetes, för att förhindra eller skjuta upp 

debuten av T2DM.  Denna insikt väckte nyfikenhet och gjorde det spännande och 

intressant att delta i projektet. Deltagarna upplevde det positivt att själva kunna påverka 

sin situation, men gav uttryck för att de önskade ytterligare kunskap om vad de kunde 

göra i sin vardag. Vermeire et al. (2003) beskriver att personerna i deras studie ville få 

mer kunskap men upplevde sjukvårdens information som motstridig och inkomplett. 

Troughton et al. (2008) belyser att personer upplevde besvikelse då de inte blev 

uppmärksammade av vårdpersonalen, och uttryckte behov av information och stöd nära 

inpå beskedet om pre-diabetes.  

Deltagarna i denna studie var nöjda med den information och kunskap de fått och ansåg 

den trovärdig.  Detta visar på fördelen med att de fångats upp snabbt efter beskedet om 
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förhöjt blodsockervärde, samt att de träffat samma person vid hälsosamtalet och fått 

likvärdig information. Detta menar vi är en fördel med ett projekt av detta slag. Hur 

allvarligt deltagarna såg på pre-diabetes varierade. Det framkom reaktioner som 

förnöjsamhet och likgiltighet inför att leva med pre-diabetes. Detta kan tyda på att de 

inte helt förankrat den kunskap de fått. De uttryckte även att det var svårt att se allvaret i 

tillståndet då de mådde bra och inte hade några symtom.  Troughton et al. (2008) 

beskriver att kunskapsbrist är en anledning till att pre-diabetiker har svårt att bedöma 

allvaret med tillståndet. Thoolen et al. (2006) tar upp att asymtomatiska patienter med 

T2DM tenderar att tona ner sin sjukdom i ett försök att minska stress, och kommer att 

fortsätta göra så tills tecken på sjukdom uppstår. Under studiens gång har vi reflekterat 

över det motsägelsefulla i att deltagarna verbalt uttryckt att de inte känner någon större 

oro över hälsan, men samtidigt vill medverka i projektet vilket kräver stort engagemang 

för att kunna genomföra livsstilsförändringar. Vi tror att även pre-diabetiker kan tona 

ner allvaret med tillståndet för att minska oro och stress.  

 

Andersson et al. (2008) beskriver att beskedet om pre-diabetes ger en möjlighet att 

reflektera över sin livsstil. Det har visat sig även i vårt resultat att deltagarna reflekterat 

över orsaker till förhöjda blodsockervärden. Det förekom reflektion över genetiska 

faktorer och faktorer i livsstilen. Vi upplevde att deltagare under intervjuns gång 

reflekterade kring pre-diabetes och sin livssituation. Även efter att intervjuerna avslutats 

framkom funderingar och reflektioner. Detta ser vi som att deltagarna hade behov av att 

samtala om sin hälsa och livssituation. Dahlberg (1993) beskriver att det är vanligt 

förekommande med reflekterande under kvalitativa forskningsintervjuer. 

Intervjusituationen leder till att intervjupersonen delar med sig av sin erfarna livsvärld 

och börjar reflektera kring fenomenet i fråga.  

 

Framträdande i vårt resultat var betydelsen av främjande av egna resurser, vilket stärkte 

egenvårdsförmågan och motivationen att genomföra livsstilsförändringar. Detta är i 

överensstämmelse med distriktssköterskans hälsofrämjande arbete (Socialstyrelsen, 

2005; Distriktssköterskeföreningen, 2008). Individuella hälsosamtal med utgångspunkt i 

deltagarnas livssituation, gav bekräftelse, motivation och stärkt tilltro till den egna 

förmågan, där det egna ansvaret för hälsan blev tydligt. Klang Söderkvist (2008) belyser 

vikten av att stärka personens egenmakt, empowerment, för att kunna ta ansvar för sin 

hälsa. Även Fossum (2007) menar att personens tro på den egna förmågan är avgörande 

för att lyckas med livsstilsförändringar.  Det framkom i vår studie att deltagarna upplevt 

det positivt att få bekräftelse på tidigare hälsosamma levnadsvanor, vilket stärkte deras 

tilltro till den egna förmågan. Studier visar att livsstilsförändringar minskar risken att 

utveckla T2DM hos högriskpersoner (Tuomilehto et al., 2001; Knowler et al., 2002). 

Lindström et al. (2006) beskriver att livsstilsinterventioner med individuell rådgivning 

leder till bibehållna hälsosamma levnadsvanor flera år efter att interventionerna gavs. I 

vårt resultat framkom att ett engagerat bemötandet vid hälsosamtalet var betydelsefullt 

för att bli sedd och bekräftad som en unik individ. Deltagarna belyste vikten av att 

hälsosamtalet skedde i lugn och ro samt att det blev en dialog. Klang Söderkvist (2007) 

beskriver att en patientcentrerad dialog ökar känslan av egenkontroll och frigör 

personens inneboende resurser när gammal och ny kunskap vävs samman.  

 

I resultatet framträdde behov av individuella strategier för att lyckas med att genomföra 

livsstilsförändringar. Möjligheten att lyckas påverkades av yttre omständigheter samt 
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förmågan till att känslomässigt förankra interventionerna.  Det förekom även tvivel på 

den egna förmågan att klara av att genomföra och bibehålla livsstilsförändringar. Några 

upplevde bakslag på grund av detta.  Vi kunde se att de som uttryckte större behov av 

att få hjälp med individuella strategier oftast hade en livssituation där yttre 

omständigheter utgjorde hinder för att lyckas. Svårighet att känslomässigt förankra 

interventionerna beskrevs som en inre dialog, där deltagarna logiskt visste vad som var 

rätt val för deras hälsa. Andersson et al. (2008)  beskriver detta som en förhandling 

inom personen då hon ställs inför val i vardagen.  

 

Deltagarna i studien upplevde att det var olika svårt att genomföra livsstilsförändringar, 

vilket kunde beskrivas som en förändring som sker stegvis, för att minska risken för 

misslyckande. Dessa upplevelser tror vi kan bero på att deltagarna varit med olika lång 

tid i projektet och befunnit sig i olika skeden i förändringsprocessen. Ewles och Simnett 

(2005) beskriver att livsstilsinterventioner bör utgå från individens självkänsla och var 

de befinner sig i förändringsprocessen. Motivationshöjande samtal är en metod för att 

stärka individens tilltro till att genomföra förändringar. Hälsosamtalen i projektet har 

haft sin grund i denna metodik. Vi är medvetna om att Socialstyrelsen (2010) numera 

inte rekommenderar motivationshöjande samtal för patienter med T2DM då det inte 

visat sig vara effektivt för att sänka blodsockret. Vi tror dock att denna metod kan ha 

främjat deltagarnas möjlighet att lyckas med livsstilsförändringar, eftersom de upplevt 

ett positivt och intresserat bemötande som stärkte deras motivation.  

 

Framträdande i resultatet var att deltagarna fått en mer hälsosam livsstil och en ökad 

medvetenhet. De hade genomfört livsstilsförändringar och sett resultat av dessa. Ökad 

medvetenhet om vikten av hälsosamma levnadsvanor innebar början till ett förändrat 

tankesätt. Deltagarna hade även börjat planera för ytterligare förändringar av sina 

levnadsvanor.  Förändringar i livsstilen ökade det fysiska och psykiska välbefinnandet 

samt stärkte motivationen. Tayler et al. (2010) påvisar att personer med pre-diabetes 

som var fysiskt aktiva mådde psykiskt och fysiskt bättre och upplevde högre grad av 

välbefinnande än de som var inaktiva.   Känslor av besvikelse framkom då de inte 

kunnat genomföra eller bibehålla livsstilsförändringar. Andersson et al. (2008) beskriver 

att pre-diabetiker kan uppleva skuldkänslor över att inte göra tillräckligt, då kraven att 

uppnå en mer hälsosam livsstil kan verka omöjliga, vilket leder till osäkerhet inför 

framtiden. Ökad medvetenhet om vilka risker pre-diabetes medför tror vi kan utlösa 

stress och oro. Detta menar vi är viktigt att fånga upp i mötet med pre-diabetikern, för 

att kunna ge rätt stöd och minska lidande. Dahlberg (2003) beskriver att vid ohälsa och 

sjukdom förändras tillgången till världen och livet. För att uppleva hälsa och 

välbefinnande, måste människan kunna hantera sitt sjukdomslidande. Andersson et al. 

(2008) beskriver att en pedagogisk dialog som utgår från patientens livsvärld, kan hjälpa 

patienten att reflektera över erfarenheter, föreställningar och orsak till pre- diabetes. 

Detta tror vi kan medverka till att minska oro och stress. 

 

I resultatet framträdde att uppföljning kan inge trygghet hos deltagarna. Uppföljning av 

livsstilsförändringar sågs som en betydelsefull och självklar del av att ingå i ett projekt. 

Förväntningar på att få fördjupad kunskap, ökad motivation samt stöd i att kunna 

bibehålla hälsosamma levnadsvanor uttrycktes. Deltagarna ville se resultat av 

livsstilsförändringar. De beskrev att blodsockerkontroller, viktnedgång och fysisk 

aktivitet var viktiga faktorer att följa för att få kontroll över sin hälsa. Detta tror vi är 
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betydelsefullt för att stärka egenvårdsförmågan, eftersom pre-diabetiker oftast inte 

känner symtom av förhöjt blodsocker. Klang Söderkvist (2007) beskriver en 

patientcentrerad dialog för att inge trygghet och öka känslan av egenkontroll och tillit 

till den egna förmågan. Deltagarna önskade feedback och bekräftelse på att de var på 

rätt väg samt uttryckte olika behov av stöd. Några önskade en längre och regelbunden 

kontakt medan andra kände sig nöjda efter ett hälsosamtal.  De deltagare som uttryckte 

önskan om en längre kontakt hade oftast en livssituation där yttre omständigheter 

utgjorde hinder för att lyckas med att förändra sin livsstil. Andersson et al. (2008) lyfter 

fram att en dialog som utgår från patientens livsvärld kan stärka tilliten till den egna 

förmågan till förändring.  

  

Upplevelse av besvikelse framkom över brist på uppföljning då några deltagare 

förväntat sig tätare samtalskontakt samt fler provtagningar av blodsockret. 

Informationen kring hur uppföljningen skulle ske hade varit oklar, vilket ledde till 

besvikelse och frustration.  Dessa deltagare var osäkra på hos vem ansvaret låg att boka 

tid för uppföljning och de gav uttryck för att de förväntade sig att bli kallade till 

återbesök. Dahlberg (2003) beskriver att brist på vård kan innebära ett vårdlidande. 

Därför menar vi att detta vårdlidande för deltagarna hade kunnat undvikas genom 

skriftlig information angående uppföljning och ett tydliggörande över vilket ansvar som 

låg på deltagarna.  

 

I vårt resultat framkom önskemål om att i gruppverksamhet få träffa andra pre-

diabetiker. Även Troughton et al. (2008) beskriver att pre-diabetiker uttrycker behov av 

att få träffa andra i liknande situation och prata om sitt tillstånd. Socialstyrelsen (2010) 

rekommenderar gruppbaserad utbildning till patienter med T2DM. De betonar vikten av 

att personen som håller i utbildningen har kompetens både i ämne och i pedagogik. 

Ewles och Simnett (2005) beskriver att gruppverksamhet kan ge möjlighet att skapa nya 

sociala kontakter och att få stöd från gruppen. Att få möjlighet att träffas i 

gruppverksamhet tror vi därför hade kunnat ge deltagarna ytterligare stöd och en 

möjlighet att samtala med andra personer om hur det är att leva med pre-diabetes.   

 

SLUTSATSER 

Denna studie visar att deltagarna i projektet upplevde att de fick insikt i att de kunde 

påverka sin framtida hälsa och utkomsten av pre-diabetes. Deltagarna lade tyngd vid att 

interventionerna var individuellt utformade för att lyckas genomföra 

livsstilsförändringar. Deltagarna upplevde att de blev stärkta i tilltron till sin egen 

förmåga. Osäkerhet och oro kunde förekomma på grund av tvivel på den egna 

förmågan. Livsstilsförändringar ledde till ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande. 

Uppföljning ansågs viktig för att motivera till och bibehålla hälsosamma levnadsvanor.  

 

För att begränsa utveckling av T2DM hos personer med pre-diabetes, finns ett behov av 

att få mer kunskap kring dessa patienters upplevelser och behov av 

livsstilsinterventioner. Därför bör fler studier genomföras kring detta i framtiden.   
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KLINSKA IMPLIKATIONER 

Resultatet i studien kan vara vägledande för hälso- och sjukvården vid framtida projekt 

och interventioner för pre-diabetiker. Resultatet av vår studie är viktigt för 

distriktssköterskor och övrig vårdpersonal för att kunna möta behov hos denna 

patientgrupp.  
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BILAGA 1 

 

Informationsbrev till verksamhetschef vid X vårdcentral 
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot Distriktssköterska vid Högskolan i Borås. En del i denna utbildning 

utgörs av att genomföra en studie som underlag till en uppsats på avancerad nivå. Syftet 

med vår studie är att få ökad kunskap om pre-diabetikers upplevelser av att ingå i 

projektet ”Hälsosamma levnadsvanor vid förhöjda blodsockervärden” vid X 

vårdcentral.  

 

Metoden vi kommer att använda oss av är kvalitativa intervjuer. Vi vill därför intervjua 

6-8 patienter som deltagit, för att vi ska få ökad kunskap om deras upplevelser.            

Intervjuerna kommer att göras av undertecknade studenter under september 2011. 

Deltagarna informeras både muntligt och skriftligt om studiens syfte och intervjuernas 

genomförande. Inspelning och utskrift av intervjuer kommer att behandlas 

konfidentiellt.  Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.   

Vi önskar Din bekräftelse på att få genomföra vår intervjustudie.  

Vi har samtidigt med detta brev skickat information till avdelningsföreståndare X. 

 

Vi handleds i examensarbetet av Britt-Marie Halldén, universitetslektor vid 

Institutionen för vårdvetenskap Högskolan i Borås. 

Tfn: xxx. E-mail: xxx 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Maria Nord Tfn xxx Viktoria Jansson Tfn xxx  

 

Godkännande 

 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Viktoria Jansson och Maria Nord 

genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

 

Ort/datum: 

 

Underskrift: 

 

Verksamhetschef X vårdcentral 
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BILAGA 2 

 

Informationsbrev till avdelningsföreståndare vid X Vårdcentral 
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot Distriktssköterska vid Högskolan i Borås. En del i denna utbildning 

utgörs av att genomföra en studie som underlag till en uppsats på avancerad nivå. Syftet 

med vår studie är att få ökad kunskap om pre-diabetikers upplevelser av att ingå i 

projektet ”Hälsosamma levnadsvanor vid förhöjda blodsockervärden” vid X 

vårdcentral.  

 

Metoden vi kommer att använda oss av är kvalitativa intervjuer. Vi vill därför intervjua 

6-8 patienter som deltagit, för att vi ska få ökad kunskap om deras upplevelser.             

Intervjuerna kommer att göras av undertecknade studenter under september 2011. 

Deltagarna informeras både muntligt och skriftligt om studiens syfte och intervjuernas 

genomförande. Inspelning och utskrift av intervjuer kommer att behandlas 

konfidentiellt.  Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.   

Vi önskar Din hjälp för att få kontakt med dessa patienter. Vi behöver namn och 

telefonnummer på deltagare i projektet.  

Vi har samtidigt med detta brev skickat information till verksamhetschef XX. 

 

Vi handleds i examensarbetet av Britt-Marie Halldén, universitetslektor vid 

Institutionen för vårdvetenskap Högskolan i Borås. 

Tfn: xxx.  E-mail: xxx 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Maria Nord, Tfn xxx Viktoria Jansson, Tfn xxx  

 

Godkännande 

 

Undertecknad avdelningsföreståndare godkänner härmed att Viktoria Jansson och Maria 

Nord genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

 

Ort/datum: 

 

Underskrift: 

 

avdelningsföreståndare X vårdcentral 
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BILAGA 3 

 

Information till och samtycke från patient som deltagit i projektet 

”Hälsosamma levnadsvanor vid förhöjda blodsockervärden” vid X 

vårdcentral 
 

Vi är två sjuksköterskor som nu går vidareutbildning till distriktssköterska vid Borås 

Högskola. Under hösten 2011 genomför vi ett examensarbete där vi är intresserade av 

hur Du upplevt det att vara med i projektet ”Hälsosamma levnadsvanor vid förhöjda 

blodsockervärden” vid X Vårdcentral.  

Genom att få ta del av dina erfarenheter kan vi få ökad kunskap om hur personer 

upplever de insatser som görs i dag inom primärvården.  Detta har betydelse för oss som 

blivande distriktssköterskor för att bättre kunna möta behov hos personer med förhöjda 

blodsockervärden.   

 

Vi vill genomföra en intervju som kommer att spelas in och tar ca 1 timma.  Vi kommer 

tillsammans med dig överens om var och när intervjun ska ske. Därefter kommer 

intervjuerna att skrivas ut ordagrant. Inspelningen och texten kommer att behandlas 

konfidentiellt. Det innebär att det endast är vi och vår handledare, universitetslektor 

Britt-Marie Halldén, som kommer att läsa intervjuerna. Det kommer inte att gå att 

koppla ihop någon specifik person med innehållet i det färdiga examensarbetet. 

Verksamhetschef vid X Vårdcentral har givit oss sitt medgivande för denna studie. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och kan när som helst utan motivering avbrytas. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Viktoria Jansson   Maria Nord 

Student/leg. Sjuksköterska   Student/leg. Sjuksköterska 

       

 

Jag har tagit del av studien muntligt och i ovanstående skriftliga information.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt. 

 

Ort och datum                                                              

 

Namnteckning                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

 

BILAGA 4 

 
Intervjufrågor 

 

Ingångsfråga: 

 

Berätta hur du upplever det att delta i projektet ”Hälsosamma levnadsvanor 

vid förhöjda blodsockervärden”. 
 

Frågeområden: 

 

Kan du beskriva något som du upplevde positivt?  

 

Finns det något som du tycker skulle gjorts annorlunda? 

 

Vad hade du för förväntningar?  

 

Hur upplevde du den undervisning du fick? 

 

Hur har projektet påverkat dig och dina levnadsvanor i din vardag?  

 

 
 

 

 

 

 

 


