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Abstrakt 
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distriktssköterska, 15 högskolepoäng 

Sidantal: 33 sidor 

Författare: Johanna Rosell & Michaela Sorttanen 

Handledare: Cecilia Fagerström 

Examinator: Ulla Peterson 

 

Bakgrund: Diabetes typ 2 är en växande och vanligt förekommande folksjukdom som 

är kopplad till livsstil. Livsstilsförändringar såsom hälsosam kost kombinerat med 

fysisk aktivitet är de grundläggande komponenterna i diabetesbehandlingen. 

Livsstilsförändringarna förebygger komplikationer och ger stora hälsovinster. Syfte: 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av livsstilsförändring hos patienter med 

Diabetes typ 2. Metod: Kvalitativ intervjustudie med sex patienter med Diabetes typ 2 

genomfördes, i åldrarna 48 till 70 år. Intervjumaterialet analyserades med kvalitativ 

manifest innehållsanalys. Resultat: Utifrån analysen identifierades tre huvudkategorier 

och sju underkategorier. Huvudkategorierna består av; Vårdrelationen med 

diabetessköterskan, som representerar patienternas erfarenheter av att 

diabetessköterskan har en betydande roll i motivationsarbetet angående 

livsstilsförändringar. Utifrån patienternas erfarenheter framkom att ett aktivt 

engagemang och personcentrerat arbete från diabetessköterskan motiverade och 

bevarade motivationen till livsstilsförändring. Vidare beskrevs det motiverande att bli 

informerad om mätvärden hos diabetessköterskan. I kategorin Patienternas inställning 

till livsstilsförändring framkom att patienternas inställning spelade en betydande roll i 

hur livsstilsförändringar efterlevs. Motivationen till livsstilsförändring beskrevs olika 

beroende på patienternas sjukdomsinsikt, ansvarstagande samt vanemönster och tidigare 

beteenden. Utomstående faktorer i form av social påverkan från familj och vänner 

beskrevs ha både positivt och negativt inverkan på motivationen till livsstilsförändring 

hos patienterna. Likaså erfor patienterna att vardagliga omständigheter såsom väder och 

arbete påverkade motivationen att genomföra rekommenderade livsstilsförändringar. 

Slutsats: Ett personcentrerat och engagerat arbete från diabetessköterskan skapar och 

bevarar motivation till livsstilsförändring hos patienter. En god vårdrelation med 

förmedlad kunskap möjliggör sjukdomsinsikt och ansvarstagande hos patienten. Ett gott 

och engagerat samarbete mellan diabetessköterska och patient motiverar 

livsstilsförändringar och bevarar en hälsosam livsstil. 
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Abstract 

Title: Lifestyle change in type 2 Diabetes - an interview study from the patient´s 

perspective 

Course: Caring science, Independent project (Master) in Primary Health Care Specialist 
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Pages: 33 pages 

Authors: Johanna Rosell & Michaela Sorttanen 

Supervisor: Cecilia Fagerström 

Examiner: Ulla Peterson 

 

Background: Type 2 diabetes is a growing and common public disease that is linked to 

lifestyle. Lifestyle changes such as healthy diet combined with physical activity are the 

basic components of diabetes treatment. Lifestyle changes prevent complications and 

give great health benefits. Objective: The purpose of the study was to describe 

experiences of lifestyle change in patients with type 2 Diabetes. Method: Qualitative 

interview with six patients with type 2 Diabetes were conducted, between ages 48 to 70 

years. The interview were analyzed with a qualitative manifest content analysis. 

Results: Three main categories and seven subcategories were identified from the 

analysis. Main categories were; The nursing relationship with the diabetic nurse, which 

represents the patient´s experience that the diabetes nurse has a significant role in 

motivational work on lifestyle changes. Based on the experience of patients, it emerged 

that active involvement and person-centered work from the diabetic nurse motivated 

and maintained motivation for lifestyle change. Furthermore it was motivated to be 

informed of the measured values of the diabetic nurse. Patient´s attitude to lifestyle 

change category found that patient´s attitude played a significant role in how lifestyle 

changes are followed. The motivation for lifestyle change varied depending on the 

patient's disease insight, responsibility as well as habit patterns and past behaviors. 

External factors in terms of social influence from family and friends were experienced 

to have both a positive and negative impact on the motivation for lifestyle change in 

patients. Likewise, everyday circumstances such as weather and work affected the 

patient's motivation to implement recommended lifestyle changes. Conclusion: A 

person-centered and committed work by the diabetes nurse creates and maintains 

motivation for lifestyle change in patients. A good medical relationship with mediated 

knowledge enables patient insight and responsibility. Good and committed cooperation 

between diabetic nurse and patients motivates lifestyle changes and preserves a healthy 

lifestyle.  
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Tack 
 

Först och främst vill vi tacka alla deltagande patienter som öppenhjärtigt delat med sig 

av sina erfarenheter för att göra denna studie möjlig. Vi vill också rikta ett varmt tack 

till vår fantastiska handledare för vägledning, stöd och som visat tillgänglighet genom 

snabb och konstruktiv återkoppling. Slutligen vill vi tacka våra underbara familjer som 

visat förståelse och stöttat oss genom hela studiens gång. Vi har er alla att tacka för att 

studien kunde genomföras inom den utsatta tidsramen! 

 

Johanna Rosell & Michaela Sorttanen 
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1 Inledning 
 

Diabetes typ 2 är en snabbt växande sjukdom hos befolkningen både nationellt och 

internationellt och insjuknandet i sjukdomen förväntas öka från 171 miljoner människor 

år 2000 till 366 miljoner människor år 2030 (Ljung, Olsson, Merith & Lindahl, 2012). 

Det internationella mörkertalet för de människor som ännu inte diagnostiserats med 

sjukdomen beräknas vara 193 miljoner människor. I Sverige har cirka 350 000 

människor diagnosen Diabetes typ 2, (Diabetesförbundet, 2016) och åtta procent av 

Sveriges hälso- och sjukvårdskostnader beräknas gå till behandling av sjukdomen 

(Ahlin & Billhult, 2012). Diabetes typ 2 blir allt vanligare över hela världen, vilket 

beror på att livsmönster förändras med stigande levnadsstandard. Med ökad 

levnadsstandard ökar konsumtionen av ohälsosam kost kombinerat med minskad fysisk 

aktivitet (Chatterjec, Khunti & Davies, 2017; Diabetesförbundet, 2016). Diabetes typ 2 

är därmed ett stort folkhälsoproblem (Socialstyrelsen, 2011). 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Diabetes typ 2 

Diabetes är ett samlingsnamn för en rad olika typer av sjukdomar, där alla har förhöjt 

plasmaglukos (blodsocker) som gemensam nämnare (Agardh & Berne, 2011). Det 

förhöjda blodsockret beror på att diabetes är en hormonell sjukdom som innebär en 

relativ eller absolut insulinbrist (Sagen, 2014). Insulin är ett hormon och behövs för att 

släppa in glukos i cellerna för vidare omvandling till energi. Brist på tillräcklig mängd 

insulin orsakar därför förhöjt blodsocker (Johansson, 2014). Diabetes typ 2, som 

innebär insulinresistens eller begränsad insulinfrisättning, är den vanligaste formen av 

diabetes (Groop, Lyssenko & Rehnström, 2011; Ljung et al., 2012). Diabetes typ 2 

debuterar vanligen efter 35 - 45 års ålder och brukar därför kallas åldersdiabetes. Flera 

rapporter kommer dock med resultat som visar att alltfler tonåringar debuterar i 

Diabetes typ 2 (Hanås, 2014). Utveckling av sjukdomen beror till viss del av genetiskt 

anlag. Om någon av barnets föräldrar har Diabetes typ 2, ökar risken för barnet att 

insjukna i sjukdomen med ca 40 %. Risken ses vara ännu högre om just modern har 

sjukdomen (Groop et al., 2011; Walker, O´Dea, Gomez, Girgis & Colagiuri, 2010). 

Övervikt och brist på fysisk aktivitet ökar betydligt risken för att utveckla Diabetes typ 
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2 i alla åldrar. Då ohälsosam livsstil ökar i världen så befaras därmed sjukdomen att 

expandera stort i hela världen (Hanås, 2014; Johansson, 2014), vilket också ökar risken 

för att utveckla följdsjukdomar. Följdsjukdomar som uppkommer till följd av ohälsosam 

livsstil såsom till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, osteoporos, övervikt, fetma och 

Diabetes typ 2 medför stora kostnader för både individer och samhälle (Dipnall, Pasco, 

Berk, Williams, Dodd, Jacka & Meyer, 2014; Johansson, 2014). Höga 

blodsockervärden och många års diabetes orsakar komplikationer. I jämförelse mellan 

diabetiker och icke-diabetiker har diabetiker större risk att drabbas av komplikationer 

samt följdsjukdomar såsom åderförkalkning, hjärt- kärlsjukdomar, synnedsättning, 

blindhet, njurskador, nervskador samt nedsatt rörlighet i leder (Ahlin & Billhult, 2012; 

Hansen, Landstad, Hellzén & Svebak, 2011; Hanås, 2014). Livsstil är direkt kopplad till 

sjukdomen och dess riskfaktorer och sjukdomen kan med 80 % förebyggas med hjälp av 

livsstilsförändringar (Ljung et al., 2012; Walker et al., 2010). 

 

2.2 Livsstil   

Exempel på ohälsosam livsstil är riskbruk av alkohol, rökning, ohälsosamma matvanor 

och otillräcklig fysisk aktivitet (Holm Ivarsson, 2014). Bortsett från medicinsk 

behandling är den viktigaste behandlingen av Diabetes typ 2 hälsosamma matvanor 

kombinerat med fysisk aktivitet. Hälsosam livsstil leder till minskade 

komplikationsrisker, genom stabilare blodsockernivå (Hanås, 2014; Sagen, 2014). Flera 

studier konstaterar att hälsosam livsstil i form av hälsosam kost och fysisk aktivitet har 

en gynnsam inverkan i diabetesbehandlingen (Jaacks, Ma, Davis, Delahanty, Mayer-

Davis, Franks & Wylie-Rosett, 2014; Ljung et al., 2012). Jämförelser har gjorts mellan 

behandling av Metformin (blodsockernedsättande läkemedel), placebo och behandling 

med hälsosam livsstil. Resultatet visar att hälsosam livsstil var betydligt effektivare än 

enbart Metforminbehandling för att förebygga diabetesutvecklingen (Jaacks et al., 

2014). I en annan studie konstaterades att viktminskning hade betydande inverkan på 

diabetesutvecklingen, då den bidrog till en minskad utveckling av Diabetes typ 2 med 

58 %. En viktnedgång på 5-10 % av kroppsvikten hos överviktiga patienter med 

Diabetes typ 2, har visat sig ha en positiv effekt på metabolismen och minskar därmed 

risk för utveckla följdsjukdom (Ljung et al., 2012).  
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2.2.1 Kostens betydelse 

Hälsosam livsstil såsom hälsosam kost kan förebygga eller fördröja utveckling av 

Diabetes typ 2. Vid övervikt klarar inte kroppen av att tillverka tillräcklig mängd insulin 

till de stora matmängderna (Hanås, 2014). För patienter som nyligen fått Diabetes typ 2 

ingår en egenvårdsutbildning med information och råd om lämplig mat anpassad till 

patienterna (Berne & Sörman, 2011). Det finns vetenskapligt stöd för fyra olika sorters 

kostalternativ som inbringar positiva hälsoeffekter hos patienter med Diabetes typ 2. 

Alternativen är traditionell diabeteskost, traditionell kost med lågt Glykemiskt Index 

(GI), Medelhavskost samt Måttlig lågkolhydratskost. Patienten kan välja något av dessa 

alternativ utifrån vad som passar den enskilde bäst (Johansson, 2014). Hälsosam kost 

som innefattar konsumtion av grönsaker, frukt, fullkornsprodukter, skaldjur och 

baljväxter ger ett lägre och stabilare långtidsblodsocker (HbA1c) (Wu, Huang, Lei & 

Yang, 2016). Patienter med Diabetes typ 2 kan snabbt göra stora hälsovinster med 

förbättrad livsstil, såsom hälsosam kost kombinerat med fysisk aktivitet 

(Socialstyrelsen, 2011). 

 

2.2.2 Fysisk aktivitet 

Allmänna rekommendationer för fysisk aktivitet är minst 150 minuter lågintensiv 

aktivitet per vecka (Socialstyrelsen, 2011). Fysisk aktivitet har god effekt i 

behandlingen av Diabetes typ 2 på grund av dess positiva effekter. Vid fysisk aktivitet 

ökar insulinkänsligheten i muskulaturen, vilket bidrar till bättre metabol kontroll och 

mindre behov av läkemedel (Diabetesförbundet, 2016; Sagen, 2014). Andra positiva 

effekter är viktreduktion och ökat välbefinnande och livskvalitet (Fritz & Krook, 2011). 

En viktnedgång gör att den egna insulinproduktionen ofta blir tillräcklig 

(Diabetesförbundet, 2016). Generellt gäller att alla patienter med Diabetes typ 2 finner 

någon motion som passar dem, samt att den är möjlig att genomföra flera gånger i 

veckan (Fritz & Krook, 2011). Faktorer som påverkar genomförandet av fysisk aktivitet 

kan till exempel vara det normala åldrandet. Det normala åldrandet medför en minskad 

benmassa och muskelmassa vilket resulterar i en minskad ork och reservkapacitet hos 

den äldre människan. Viktigt är då att anpassa träningen utifrån patientens ork och 

förmåga (Laegdheim Helbostad, 2016; Mensen, 2016). 
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2.3 Livsstilsförändring 

En livsstilsförändring kan ta flera år eftersom förändringen ses som en process över tid, 

där tillfälliga snedsteg är lika naturliga som små framsteg (Faskunger, 2013). För att 

lyckas genomföra en livsstilsförändring är det av betydelse att utgå från patientens 

nuvarande livsstil och endast ändra på det allra nödvändigaste. Ju större en 

livsstilsförändring är, desto mer krävs av patienten och desto svårare blir det att följa 

livsstilsförändringen (Sagen, 2014). Att motivera patienter till livsstilsförändring kan 

vara en utmaning både för hälso- och sjukvårdspersonal och patienten själv. För att till 

exempel förändra kosten måste hänsyn tas till om patienten tycker maten smakar bra, 

kostnad, vanor, traditioner och vad de övriga i familjen tycker om (Aas, 2014). En 

annan betydelsefull faktor för att lyckas med en livsstilsförändring gällande att etablera 

hälsosammare kostvanor och fysisk aktivitet så är resultatet avgörande. Genom att se att 

livsstilsförändring ger resultat, så vet patienten själv vad som avgör om 

livsstilsförändringen är värt besväret (Sagen, 2014). Ahlin och Billhult (2012) beskriver 

att patienter som drabbats av Diabetes typ 2 kan uppleva sig själva som offer samt 

känna en orättvisa över att just de drabbats av sjukdomen. En del drabbade kan känna 

uppgivenhet då de anser att det inte spelar någon roll vad de gör, eftersom de inte 

upplever något ”synligt”/faktiskt resultat.  

 

2.3.1. Vanemönster och beteenden 

Hur människan lever och beter sig är inarbetade vanor under flera års tid och ligger till 

grund för det mesta hen tar för sig i livet. Det kan därför vara svårt att förändra ett 

beteende. Att få en kronisk sjukdom såsom Diabetes typ 2 kan ge ett stresspåslag, vilket 

kan minska förmågan till egenvård. Att hålla fast vid ett förändrat beteende innebär ett 

hårt arbete för att hålla motivationen uppe. Hälso- och sjukvårdspersonal har här en 

betydande roll för patienten genom att kunna ge stöd och hjälp i beteendeförändringen 

(Karlsen, 2013). Hansen et al. (2011) beskriver att många som drabbas av Diabetes typ 

2 har uppfattningen att denna typ är en mildare form av diabetes, vilket kan leda till att 

sjukdomen inte tas på fullt allvar. Familj och vänner har en stor betydelse för att lyckas 

genomföra en livsstilsförändring. Livsstilsförändring tar tid och måste ses som en 

individuell behandlingsform. Alharbi, Gallagher, Kirkness, Sibbritt och Tofler (2016) 

studie visar att anpassade kost- och träningsprogram över en längre tid, är av stor vikt 

för att bibehålla motivationen till livsstilsförändring. 
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2.3.2 Motivation i samband med livsstilsförändring 

Motivation krävs för att lära sig något nytt och kan beskrivas som en kognitiv och 

beteendemässig mottaglighet för kunskap och handling. Motivation behöver inte alltid 

uttryckas i handlingar utan kan yttra sig i tankar och val. Motivation handlar om att röra 

sig mot ett mål och är ofta beroende av samspelet mellan personliga och sociala 

faktorer. Både inre och yttre faktorer spelar roll för motivationen. Inre faktorer 

representerar tidigare erfarenheter, förväntningar och mål som ligger till grund för 

drivkraften i motivationen. Yttre faktorer kan till exempel vara hälso- och 

sjukvårdspersonalens inställning och förväntningar, eller patientens sociala nätverket 

som påverkar motivationen (Karlsen, 2013). Hälso- och sjukvårdens uppgift är att 

motivera patienten genom att till exempel ge konkreta förslag på livsstilsförändringar 

som ger en positiv effekt på sjukdomens förlopp (Aas, 2014). Även om patienter med 

Diabetes typ 2 informeras om sjukdomen och lämplig behandling, finns ingen säkerhet 

att dessa rekommendationer efterföljs (Ball, Davmor, Leveritt, Desbrow, Ehrlich & 

Chaboyer, 2016). Råden om livsstilsförändring kan bli överväldigande så att 

motivationen till livsstilsförändring avtar (Ahlin & Billhult, 2012). Det finns också en 

risk att vårdgivaren kan skapa obehag i form av skuld eller skam i sitt försök till att 

förebygga sjukdom (Holm Ivarsson, 2014). För att kunna motivera patienter med 

Diabetes typ 2 till en hälsosammare livsstil är det arbete som utförs av hälso- och 

sjukvårdspersonal av stor betydelse (Vessby, Asp & Axelsen, 2011). Samspelet mellan 

patient och hälso-och sjukvårdspersonal ska bygga på omtanke, respekt, förmedla 

kunskap samt se till hela livssituationen (Berne & Sörman, 2011). Patienten ska själv 

bestämma vilken livsstil hen vill ha genom att ta eget ansvar och föreslå förändringar 

(Vessby et al., 2011). Koponen, Simonsen och Suominen (2015) betonar vikten av 

patientens egen motivation för att öka möjligheten att förändra sin livsstil. Vårdpersonal 

kan hjälpa patienterna att frambringa motivation genom att stödja eller lyfta fram den 

självständiga motivationen. 

 

2.3.3 Motiverande samtal 

Ett sätt att tillämpa personcentrerad vård och stimulera patientens inre motivation är 

genom motiverande samtal som förkortas MI (Motivational interviewing). MI är en 

samtalsmetod som kan användas i behandlande och hälsofrämjande arbete. Syftet är att 

hälso- och sjukvårdspersonal med stöttning och vägledning ser till att patienten själv 

kommer fram till förändring samt varför, hur och när förändringen ska ske (Barth & 
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Näsholm, 2006; Holm Ivarsson, 2014; Ekong & Kavookjian, 2016). Samtalsmetoden 

utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande som innebär 

att rådgivningen som ges ska vara teoribaserad och personcentrerad (Drevenhorn, 

2013). Samtalsmetoden underlättar arbetet kring att samtala om känsliga ämnen såsom 

till exempel livsstil. Frekvensen av MI har visat sig vara avgörande för patientens 

slutresultat. Längre samtal gynnar i större omfattning, men även samtal på 15 minuter 

har visats ha stor inverkan (Holm Ivarsson, 2014). Även frekvensen av MI har 

betydelse, det vill säga ju fler MI samtal ju större chans till att genomföra 

livsstilsförändring med förbättrade resultat. Flera studier visar att MI har effekt både på 

förbättrad metabolisk kontroll med sänkt HbA1c samt ihållande av livsstilsförändringar 

(Ekong & Kavookjian, 2016; Rubak, Sandbaek, Lauritzen, Borch-Johansen & 

Christensen, 2011). Grunden i MI är att patienten är experten (Holm Ivarsson, 2014). 

Maktskillnader utjämnas mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienten får ett 

större ansvar och blir mer insatt i sin behandling (Drevenhorn, 2013). MI 

rekommenderas att användas vid bland annat ohälsosamma matvanor och låg fysisk 

aktivitet. Varför MI verkar så effektfullt verkar bero på att hälso- och sjukvårdspersonal 

stimulerar patienten att prata om förändring, vilket leder till ökad motivation (Holm 

Ivarsson, 2014). MI är ett tillvägagångssätt för att förändra ett beteende, men för att 

kunna tillämpa samtalsmetoden samt för att samtalen ska utgöra effekt behövs 

utbildning och vägledning hos den som ska leda samtalen (DiLillo & Smith West, 

2011).  

 

3. Teoretisk referensram 

 

3.1 Hälsa 

Hälsa är ett mångdimensionellt begrepp, som inte är en självklarhet vid avsaknad av 

sjukdom (Wärnå- Furu, 2016). Grundbetydelsen av hälsa är hel, vilket innebär att se 

människan som integrerad (Sandman & Kjellström, 2013). Enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO) definieras hälsa som inte endast frånvaro av 

sjukdom och handikapp utan ett tillstånd av fullständigt mentalt, fysiskt och socialt 

välbefinnande (World Health Organization [WHO], 1948). Hälsa påverkas av 

upplevelser såsom bland annat sjukdom, smärta och lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2017). Hälsa kan ses utifrån två olika perspektiv, då den 

kan ses som motsats till sjukdom i det ena perspektivet. Den medicinska 



  
 

7 

huvuduppgiften är då att lindra eller att bota sjukdom för att hälsan ska återställas hos 

de som söker hjälp. I det andra perspektivet ses människan i sin helhet. För att kunna 

främja och bibehålla hälsa hos patienter med Diabetes typ 2 måste hälsofrämjande 

metoder och rutiner införas, såsom hälsosam kost och fysisk aktivitet (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2008). Hälsa innebär att ha förmåga att uppnå sina mål, 

och relateras ofta till livskvalitet då den enskilde individen upplever en känsla av 

sammanhang (KASAM). KASAM innefattar upplevelsen av tre begrepp, nämligen; 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Hälsa kan ses som en resurs och styrka 

för att bemästra den enskildes livssituation. Hälsa relateras ofta till den enskildes 

livskvalitet och hur personen upplever välbefinnande (Antonovsky, 2005). Wang, Wu 

och Hsu (2011) menar att livsstilsförändringar i samband med Diabetes typ 2 påverkar 

både hälsan och livskvalitén positivt. Livskvalitet är inte förenat med endast positiva 

betydelser, utan kan skapas utifrån både positiva och negativa betydelser i ett mänskligt 

liv (Sandman & Kjellström, 2013). Rokne (2014) menar att livskvalitet utgår från 

individers upplevelser av vad som är ett bra liv. Tengland (2016) menar att människor 

ibland, medvetet, kan offra en del av sin hälsa för att uppleva livskvalitet. Därför kan 

det vara klokt att involvera patienten i valet av mål och dess åtgärder för att uppnå 

hälsa.  

 

3.2 Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård och patientcentrerad vård är begrepp som ofta används inom 

hälso- och sjukvården. Innebörden av dessa båda begrepp är att vårdandet utgår från 

patientens upplevelser och levda erfarenheter. Personcentrerad vård utgår mer från att se 

personen utifrån en helhet, där hela dennes livsvärld spelar in. Patientcentrerad vård 

används mer i institutionella sammanhang och synen av personen utgår då mer från att 

vara patient med en sjukdom (Boström, Isaksson, Lundman, Lehuluante & Hörnsten, 

2014; Ekman & Norberg, 2013). Personcentrerad vård är viktig för att skapa och 

bibehålla motivation hos patienten (Ball et al., 2016). Begreppet innebär ett samarbete 

mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienten, vilket förändrar maktförhållandena i 

vårdandet (Ekman & Norberg, 2013). För att patienten ska bli delaktig i vårdandet 

behöver hälso- och sjukvårdspersonal frångå sin makt och istället stärka patientens 

egenmakt. Maktfördelningen utjämnas genom individuellt anpassad information och 

personcentrerat förhållningssätt (Holm Ivarsson, 2014). Vårdarens uppgift är att vara 

lyhörd och identifiera de resurser som patienten besitter och utgå från dessa i vårdandet. 
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En god och förtroendefull vårdrelation är viktig för att utifrån patientberättelsen kunna 

utforma en gemensam hälsoplan (Ekman & Norberg, 2013). Personcentrerad vård anses 

enligt Ball et al., (2016) vara en optimal behandling av kroniska sjukdomar, såsom 

Diabetes typ 2 eftersom positiva vårdupplevelser ökar välbefinnande och livskvalitet 

hos de drabbade. Något som i sin tur ger ökad chans till beteendeförändring och därmed 

förbättrade resultat. 

 

4. Problemformulering 

 

Diabetes typ 2 är en snabbt växande sjukdom som är starkt relaterad till vår livsstil. 

Största delen av sjukdomsutvecklingen skulle kunna förebyggas med hjälp av 

livsstilsförändringar. Diabetes typ 2 och dess följdsjukdomar medför stora kostnader för 

både hälso- och sjukvård och samhället. Vanor och beteenden som ligger till grund för 

patienternas livsstil kan vara svåra att förändra, både för hälso- och sjukvårdspersonal 

och patienter. Livskvalitet skapas av de vanor och beteenden hos patienten som 

uppfattas som ett bra liv. Livskvalitet behöver därmed inte vara förenat med hälsa. 

Utökad kunskap hos patienten är därför inte alltid förenat med att livsstilsförändringar 

efterlevs eller bibehålls.  

 

Det anses som angeläget att bromsa sjukdomsutvecklingen för gynna hälsa och 

livskvalitet hos patienter med Diabetes typ 2. För att kunna arbeta i denna riktning 

behöver mer kunskap tas fram utifrån erfarenheter hos patienter med Diabetes typ 2. 

Kunskaper behövs för att distriktssköterskor och diabetessköterskor ska kunna förstå 

vad som begränsar samt vad som motiverar patienter med Diabetes typ 2 till 

livsstilsförändring. Det finns dock kunskapsluckor avseende patienters erfarenheter 

kring att genomföra rekommenderade livsstilsförändringar i samband med Diabetes typ 

2. Därför vill vi med denna studie få svar på följande frågor; Vad motiverar patienter 

med Diabetes typ 2 till en livsstilsförändring? Hur bevaras och bibehålls motivationen? 

Vad begränsar genomförandet av livsstilsförändringen? samt Vilken roll har 

diabetessköterskan i genomförandet av livsstilsförändring hos patienter med Diabetes 

typ 2? 
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5. Syfte 

 

Syftet med studien är att beskriva erfarenheter av livsstilsförändring hos patienter med 

Diabetes typ 2.  

 

6. Metod 

 

Kvalitativ forskningsdesign utgår från ett holistiskt paradigm, där forskarna vill studera 

individers upplevda erfarenheter av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2015). Utifrån 

syftet utgick studien från en kvalitativ forskningsdesign med en induktiv ansats, där 

kvalitativa intervjuer genomfördes. Med induktiv ansats menas att ett specifikt fenomen 

först studeras, för att sedan beskriva fenomenet på ett så korrekt sätt som möjligt (Priebe 

& Landström, 2015). Induktiv ansats syftar till att utifrån materialets delar sammanfoga 

dem till en helhet för att sedan kunna formulera en slutsats av det som studerats 

(Kristensson, 2014). Eftersom studien syftar till att utgå från patienternas erfarenheter 

valdes datainsamling via kvalitativa forskningsintervjuer, som genomfördes med hjälp 

av en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 1). Danielsson (2015) beskriver att i en 

kvalitativ intervju med semistrukturerade frågor ställs öppna frågor som ger 

informanten möjlighet att berätta fritt vad de varit med om. Forskaren anpassar frågorna 

utifrån informantens berättelse.  

 

6.1 Urval 

För att besvara studiens syfte informerades och tillfrågades totalt nio informanter att 

delta via intervju. Sex av dessa informanter gav muntligt och skriftligt informerat 

samtycke och deltog i studien. Sex informanter bedömdes vara studiens minimumantal 

av informanter för att kunna få möjlighet till flera nyanser för att besvarar syftet. 

Inklusionskriterier var att informanterna skulle vara diagnostiserade med Diabetes typ 2, 

vuxna personer i ålder mellan 18 till 75 år samt att de ska vara villiga och bemyndigade 

att medverka i intervjun. Exklusionskriterier var patienter som vi författare har eller haft 

vårdkontakt med. Icke svensktalande informanter exkluderas också då det inte fanns 

ekonomiskt underlag för att bekosta tolk. Även informanter med en livssituation som tar 

fokus från livsstilsförändring exkluderas, såsom exempel cancer, närståendes bortgång 

och så vidare. Kjellström (2015) menar att forskaren systematiskt bör utesluta sårbara 
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grupper om forskaren inte har avsikt att studera just denna grupp av individer. Detta för 

att skydda dessa individer från obehag och risker i samband med forskningen 

(Kjellström, 2015). Tre kvinnor och tre män deltog i studien. Åldrar varierade mellan 48 

och 70 år. Informanterna hade haft diagnosen Diabetes typ 2 mellan 1 till 18 år. Tre av 

informanterna arbetade och tre var pensionärer. Urvalet av informanter gjordes via ett 

ändamålsenligt bekvämlighetsurval, där diabetessköterskorna valde ut informanter 

utifrån studiens inklusions- och exklusionskriterier. Författarna upplevde viss svårighet 

i att rekrytera informanter, då författarna fick påminna diabetessköterskorna om 

rekryteringen av informanter vid flera tillfällen. Två informanter som gav muntligt 

samtycke att medverka i studien, kunde inte nås efter första kontakten för att bestämma 

tid för intervjun och uteslöts därför från studien.  

 

6.2 Datainsamling 

Våren 2017 togs kontakt med verksamhetschefer på totalt tre olika 

hälsocentraler/vårdcentraler från två olika landsting i södra Sverige. Informationsbrev 

med förfrågan och godkännande av intervjustudie (Bilaga 2) skickades till 

verksamhetschef på respektive hälsocentral/vårdcentral. Efter verksamhetschefens 

godkännande informerades diabetessköterskor på respektive hälsocentral/vårdcentral att 

tillfråga tre informanter om intresse att delta i studien utifrån inklusions- och 

exklusionskriterierna. Därefter kontaktades informanterna telefonledes och 

informationsbrev (Bilaga 3) skickades hem till dem. För att upptäcka eventuella brister i 

intervjuguiden samt testa teknisk utrustning genomfördes en provintervju en vecka 

innan nästa inplanerad intervju. Provintervjun bedömdes besvara syftet och 

inkluderades därmed i studien. Två intervjuer hölls på den hälsocentral/vårdcentral som 

informanten tillhörde. Övriga intervjuer hölls på annan plats enligt önskemål. Två 

intervjuer hölls i hemmiljö, en intervju på informantens arbete och en intervju på annan 

önskad plats. Samtliga intervjuer genomfördes på en lugn och icke störande miljö, 

vilket Kristensson (2014) menar är en förutsättning för att intervjun ska genomföras på 

bästa sätt. Samtyckesformulär (Bilaga 4) undertecknades i samband med 

intervjutillfället innan intervjun påbörjades. Under de fyra första intervjuerna närvarade 

båda författarna, för att bli trygga i rollen att leda intervju. En författare ledde intervjun 

och den andra författaren ansvarade för anteckningar, det tekniska samt tidsaspekten. 

Författarnas rollfördelning växlades mellan intervjuerna. De två sista intervjuerna 

genomfördes endast med en författare tillsammans med informant. Samtliga intervjuer 
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utgick från en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 1), med stödord under vardera 

fråga. Danielsson (2015) och Kristensson (2014) menar att en semistrukturerad 

intervjuguide möjliggör ett fritt berättande hos informanten samtidigt som forskaren 

håller sig inom ramen för det som ska utforskas. För att uttömma berättelsen kan 

stödord användas och följdfrågor ställas (Danielsson, 2015; Kristensson, 2014). 

Intervjuernas längd varierade mellan 20-50 minuter. Samtliga intervjuer ljudinspelades 

och transkriberades ordagrant direkt efter genomförd intervju, vilket enligt Danielsson 

(2015) ger en möjlighet att uppmärksamma alla nyanser och underlättar efterarbetet.  

 

6.3 Dataanalys 

För att analysera intervjuerna och de transkriberade texterna användes kvalitativ 

manifest innehållsanalys (Graneheim och Lundman, 2004; Graneheim, Lindgren & 

Lundman, 2017). Analysmetoden användes som inspiration med strävan att beskriva 

och förklara det uppenbara innehållet i en text, med låg grad av tolkning. Utifrån en 

induktiv ansats söker forskaren efter mönster såsom likheter och olikheter i texten som 

sedan beskrivs i kategorier, vilket representerar det manifesta innehållet. Enligt Friberg 

och Öhlén (2015) syftar kvalitativ analysmetod till att ge en ökad förståelse för 

fenomenet. Kvalitativ manifest innehållsanalys valdes för att den är mest lämpad för att 

besvara vårt syfte, vilket var att beskriva patienters erfarenheter kring motivation vid 

livsstilsförändring i samband med Diabetes typ 2. Författarna transkriberade de 

intervjuer som de själva utfört direkt efter genomförd intervju. Efter att ha transkriberat 

samtliga intervjuer lästes de igenom av båda författarna var för sig ett flertal tillfällen 

för att få en helhet av analysenheten. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innefattar 

en analysenhet samtliga intervjuer vilken bör vara lagom stor, både för att utgöra en 

helhet, men också för att kunna hantera den i analysprocessen (Graneheim & Lundman, 

2004). Författarna plockade ut meningsenheter som besvarade syftet ur de texter som de 

var för sig hade transkriberat. Graneheim och Lundman (2004) beskriver meningsenhet 

som ord, meningar eller stycken som är relaterade till varandra genom dess innehåll och 

sammanhang. Meningsenheterna kondenserades och behöll sitt innehåll. Kondensering 

görs för att göra meningsenheterna mer lätthanterliga (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2014). Utifrån de kondenserade meningsenheter bildades koder, som enligt Graneheim 

och Lundman (2004) kan förklaras som en etikett på meningsenheten, där en kort 

beskrivning av den kondenserade meningsenheten ges. Kondenseringen samt koder 

skapades var för sig av författarna, för att sedan gemensamt gå igenom analysmaterialet. 
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Koder med liknande innehåll sattes gemensamt ihop till underkategorier. 

Underkategorier sattes i sin tur under huvudkategorier. Författarna vandrade mellan 

helhet och delar för att hålla sig nära texten och dess innebörd. Dataanalysen resulterade 

i sju underkategorier och tre huvudkategorier. Citat från intervjuerna presenterades för 

att bekräfta textens innebörd, vilket Kristensson (2014) bör användas för att bevisa att 

resultatet utgår från intervjumaterialet.  

 

Tabell 1. Exempel på dataanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Mmm jo men 

det är jag ju 

emellanåt, är 

väldigt 

motiverad. Jag 

är motiverad på 

det viset att jag 

vill ha bra 

värden, det är ju 

en go känsla att 

komma dit och 

veta att man 

ligger på rätt 

nivåer… eller 

inom rätt nivåer 

i alla fall. 

Jag motiveras av 

att ha bra 

värden. Det är 

en skön känsla 

när man kommer 

till 

diabetesskötersk

an och värdena 

ligger bra. 

Värden 

motiverar. 

Att bli 

delgiven 

mätvärden 

Vårdrelation 

med diabetes-

sköterskan 

Sen är det ju det 

att det är lätt att 

komma tillbaka 

till det där att 

man inte 

fortsätter att 

sköta sig lika 

bra hela tiden 

ehh…  

Lätt att komma 

tillbaka till att 

inte sköta sig 

lika bra.  

Falla 

tillbaka. 

Vanemönster 

och tidigare 

beteenden 

Patienternas 

inställning till 

livsstils-

förändring 

Jag har ju en 

dotter som är 

väldigt aktiv och 

går ju på gym 

varje dag, hon 

försöker ju få 

med mig… Hon 

är mycket för 

fruktsallader och 

grejer, så.  

Dottern stöttar 

genom att få 

med mig till 

gymmet. Hon 

gör också 

nyttiga 

mellanmål. 

Dotter 

stöttar och 

pushar. 

Social 

påverkan 
Utomstående 

faktorer 
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6.4 Forskningsetiska överväganden 

I en forskningsstudie är det viktigt att avväga forskningskravet och individskyddskravet 

mot varandra. Forskningskravet innebär att forskningen ska vara framåtdrivande för 

samhället och dess medlemmar, och syftar till att kunskaper utvecklas och fördjupas 

samt att metoder förbättras (Vetenskapsrådet, 2012). En grundläggande princip enligt 

Helsingforsdeklarationen är att skydda individen framför forskarens eller samhällets 

behov (Registerforskning, 2016). De förväntade kunskapsvinsterna får inte orsaka 

eventuella negativa risker för forskningsstudiens informanter. Individsskyddskravet 

innebär således att individers integritet skyddas samt att de inte utsätts för psykisk eller 

fysisk skada till följd av forskningen (Vetenskapsrådet, 2012). Som tidigare beskrivits 

är Diabetes typ 2 en utbredd folksjukdom som är kopplade till vår livsstil. Sjukdomen 

medför stora kostnader för både hälso- och sjukvård och samhället. Förhoppning med 

denna studie är att kunna begränsa sjukdomsutvecklingen. Detta genom att utifrån 

patienters erfarenheter ge en ökad förståelse för hur motivationsarbetet kan anpassas för 

att lyckas med livsstilsförändring i samband med Diabetes typ 2. För att tillämpa 

individskyddskravet har sårbara patienter med faktorer som tar fokus från 

livsstilsförändring uteslutits från studien. Vidare kunde författarna inte se några risker 

för patienterna med att delta i studien. Forskningskrav har beaktats för att skydda 

studiens informanter.  

 

För att skydda informanterna finns det fyra allmänna forskningskrav som forskaren 

måste ta hänsyn till. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

informanterna informeras om deras roll i intervjun samt att deltagandet är frivilligt. Med 

samtyckeskrav menas att informanterna har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

i studien och kan avbrytas när som helst utan negativa följder. Både muntligt och 

skriftligt samtycke måste inskaffas innan påbörjad intervju (Vetenskapsrådet, 2012). 

Studiens informanterna erhöll både muntlig och skriftlig information som berörde 

studiens syfte, vilken roll de hade via sin medverkan samt att medverkan var frivillig 

(Bilaga 3). Samtyckesformulär (Bilaga 4) undertecknades innan påbörjad intervju för att 

även få skriftligt samtycke. Enligt Vetenskapsrådet (2012) bör det inte finnas något 

beroendeförhållande mellan forskare och informanter, då det kan medföra påverkan 

eller påtryckningar. För att undvika dessa beroendeförhållanden exkluderades patienter 

som författarna har eller har haft vårdrelation med.  
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Konfidentialitetskravet har till syfte att förvara uppgifter om- och från informanterna på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Uppgifter som framkommer under 

studien ska redovisas så att utomstående inte kan identifiera informanterna 

(Vetenskapsrådet, 2012). Materialet som framkom från intervjuerna förvarades inlåsta, 

så att ingen annan än författarna och handledaren hade tillgång till materialet. 

Informanternas identitet avidentifierades, så att endast författarna hade vetskap om vilka 

informanterna var. Analys gjordes genom att sammanställa samtliga intervjuer till 

gemensamma kategorier. Därmed kan ingen utomstående läsare identifiera vad som 

sägs av enskilda informanter.  

 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast får användas för studiens 

ändamål/syfte och inte på något annat sätt som direkt påverkar den enskilde informanten 

(Vetenskapsrådet, 2012). Informanterna informerades om att materialet som framkom i 

intervjun endast kommer att användas till denna forskningsstudies ändamål. 

Informanterna erbjöds att ta del av studien, efter att den avslutats och godkänts via e-

mail eller via Linnèuniversitetets portal. En etisk egengranskning gjordes som 

resulterade i en ansökan till Etikkommittén Sydost (2016) med dnr: EPK 441-2017. 

Efter yttrande från Etikkommittén Sydost gjordes korrigering av informationsbreven 

och samtyckesformuläret enligt rekommendationer. Efter avslutad och godkänd studie 

kommer ljudinspelningar raderas och transkriberade texter malas för att minimera risken 

att informanternas identitet ska röjas. 

 

7. Resultat 

 

Utifrån dataanalysen framkom tre huvudkategorier. Vårdrelationen med 

diabetessköterskan, med två underkategorier; Diabetessköterskans bemötande och 

engagemang samt Att bli delgiven mätvärden. Patienternas inställning till 

livsstilsförändring, med tre underkategorier; Sjukdomsinsikt, Ansvarstagande samt 

Vanemönster och tidigare beteenden. Utomstående faktorer, med två underkategorier; 

Social påverkan och Vardagliga omständigheter. Citat från de sex intervjuerna 

presenteras i resultatet för att öka trovärdigheten. Citaten har markerats med siffra 1-6 i 

slutet av citatet.  
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7.1 Vårdrelationen med diabetessköterskan 

Det framkom att diabetessköterskan bemötande och engagemang spelade en 

betydelsefull roll för hur patienterna motiverades till livsstilsförändringar samt för att 

kunna bibehålla dem. Att bli delgiven mätvärden beskrevs vara betydelsefullt i samband 

med mötet för att få se faktiska resultat av livsstilsförändringarna. 

 

7.1.1 Diabetessköterskans bemötande och engagemang 

Samtliga patienter hade erfarenhet av att första tiden, efter att ha fått diagnosen Diabetes 

typ 2 vara svår eftersom det innebar rikligt med information samt behov av 

livsstilsförändringar. Patienternas erfarenheter av diabetessköterskans roll i 

genomförandet av livsstilsförändring varierade. För någon patient var 

diabetessköterskans bemötande och engagemang helt avgörande för att finna motivation 

att fortsätta med livsstilsförändringarna. Någon annan patient beskrev att 

diabetessköterskan hade stor påverkan för den information som togs emot, då den vägde 

tyngre än om till exempel någon anhörig skulle ge den. Patienten motiverades till 

livsstilsförändring genom att ta till sig av informationen och följa denna för att ”visa sig 

duktig”. Diabetessköterskans bemötande och engagemang ansågs betydelsefullt då 

patienterna kunde få kunskap vilket beskrevs motiverade. Diabetessköterskans 

engagemang gjorde också att en del patienter blev nyfikna och vågade fråga mer.  

 

”Ja det har lett till ökad motivation och det är väl det att jag frågat mer. Jag har mina 

funderingar kring varför det är si och så, och då får man reda på mer och då blir man 

mer motiverad.” (4) 

 

Men några av patienterna förstod inte informationen de fick av diabetessköterskan, 

varken muntlig eller skriftlig, vilket de menade gav negativ inverkan till genomförandet 

av livsstilsförändring. Önskemål om individanpassad vård beskrevs av flera patienter, 

som till exempel att kunna påverka hur täta besöken till diabetessköterskan skulle vara, 

eller önskemål om uppföljande telefonsamtal. I något fall hänvisades patienten till 

verksamhetens rutiner, vilket inte gjorde önskemålen möjliga som i sin tur beskrevs 

minska motivationen till livsstilsförändring. Behovet av mer tid och tätare besök hos 

diabetessköterskan var något som flertalet patienter önskade, vilket ansågs vara positivt 

i genomförandet av livsstilsförändring. Relationerna mellan patienter och 

diabetessköterska såg olika ut. Någon patient beskrev att diabetessköterskan upplevdes 
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ha en dömande inställning till patientens mindre bra värden, vilket inte var stärkande för 

motivationen till livsstilsförändring. Diabetessköterskans sätt att uttrycka sig visade sig 

också ha betydelse för att påverka livsstilsförändring hos patienterna. Någon patient 

hade erfarenhet av att motivationen till livsstilsförändring stärktes vid positivt 

engagemang från diabetessköterskan.  

 

”Om jag får för mycket negativt, det beror precis på hur de uttrycker sig tycker jag. Jag 

behöver nog lite beröm... Precis hur man uttrycker sig som människa. Att man tänker på 

det. Vi är alla olika och jag är sån som behöver mer positiv… positivt tryck framåt” (1). 

 

7.1.2 Att bli delgiven mätvärden 

Långtidsblodsockret (HbA1c) var det värde som uppmärksammades mest av 

patienterna, som beskrevs representera ett synligt resultat av de livsstilsförändringar 

som genomförts. Flertalet av patienterna beskrev det värdefullt att i samband med 

besöket hos diabetessköterskan delges hur deras värden låg till. Önskemål uttrycktes av 

några patienter att de gärna velat kontrollera sitt HbA1c oftare första tiden för att få 

bekräftelse på om livsstilsförändringarna med kost och fysisk aktivitet gav effekt. 

Utifrån värdet av HbA1c varierade motivationen till livsstilsförändring hos patienterna, 

men de flesta kunde finna motivation vid både bra och mindre bra värde. Flera patienter 

motiverades av att ha, samt att de ville uppvisa bra värden i samband med besöket hos 

diabetessköterskan.  

 

”Mm jo men det är jag ju, emellanåt är jag väldigt motiverad. Jag är motiverad på det 

viset att jag vill ha bra värden, det är ju en go känsla att komma dit och veta att man 

ligger på rätt nivåer, eller inom rätt nivåer i alla fall” (2). 

 

Ett annat värde som också uppmärksammades av patienterna och påverkade 

genomförandet av livsstilsförändring i samband med besöket hos diabetessköterska var 

kroppsvikten och behovet av viktnedgång. När kostråd och råd om fysisk aktivitet 

efterföljs och inget resultat på vikten sker, hotades motivationen till att fortsätta med 

livsstilsförändringarna. Någon patient beskrev uppgivenhet vid uteblivet resultat av 

livsstilsförändringar, vilket sänkte motivationen att fortsätta med den rekommenderade 

livsstilen. Gemensamt för patienterna var att ett välbefinnande infann sig efter att ha 

genomfört kostomläggning eller fysisk aktivitet. Blodsocker stabiliserades och 



  
 

17 

patienterna beskrev att de blev pigga både fysiskt och psykiskt. Genom att må bättre 

både fysiskt och psykiskt underlättade accepterandet av sjukdomen och ökade 

motivationen till livsstilsförändring hos patienterna.  

 

7.2 Patienternas inställning till livsstilsförändring 

Utifrån patienternas erfarenheter framkom att med kunskap och sjukdomsinsikt kunde 

motivation och ansvarstagande till livsstilsförändring se olika ut. Patienterna beskrev 

också att vanemönster och tidigare beteenden var något som påverkade genomförandet 

till livsstilsförändring. Patienternas inställning till livsstilsförändring spelade en 

betydande roll i hur de efterlevdes samt hur sjukdomen hanterades. 

 

7.2.1 Sjukdomsinsikt 

Kunskaper som förmedlades av diabetessköterskan, föreläsningar samt eget 

informationssökande bidrog till sjukdomsinsikt. Vilket för en del underlättade 

genomförandet av livsstilsförändring. Patienter uppfattade att de hade sjukdomsinsikt i 

någon form, med en viss oro för de komplikationer som sjukdomen kan föra med sig 

om den inte efterlevs som den bör. Samtliga patienter ville uppleva hälsa och 

livskvalitet, men hanterandet av sjukdomen såg olika ut hos patienterna utifrån 

sjukdomsinsikten. Någon motiverades till livsstilsförändring för att förhindra att 

nästkommande generation skulle drabbas av sjukdomen. Någon annan, som ansåg sig 

ha sjukdomsinsikt och var insatt i sjukdomens allvarliga komplikationsrisker valde att 

blunda för dem och inte bry sig. Flertalet patienter uttalade att de hade målsättningen att 

leva länge och må bra och att de utifrån sin sjukdomsinsikt motiverades till 

rekommenderade livsstilsförändringar.  

 

”Mitt mål är att må bra och bli så gammal som möjligt… Jag vill vara med lite överallt, 

jaga, åka runt och sköter man sig inte så försvinner ju de chanserna…” (5). 

 

Utifrån varierad sjukdomsinsikt kunde också ansvaret för sjukdomen uppfattas olika hos 

patienterna. Hos någon patient beskrevs det som en chans att förändra sin livsstil för att 

leva längre. Några andra patienter beskrev att sjukdomen inte togs riktigt på fullt allvar. 

Viljan att leva med kvalitet istället för att leva länge var gemensamt hos flera patienter, 

vilket yttrade sig genom att inte efterleva rekommenderad kostomläggning. För någon 
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togs sjukdomen och livsstilsförändringarna på större allvar då det blev tal om 

insulinbehandling.  

 

”Nej men då är det ju liksom… då måste man ju… Såhär är det när man står på 

kostbehandlad diabetiker och tablettbehandlad då är man lite slarvig. Man äter ändå 

för man tycker inte att det är så farligt. Sen när man får insulin för HbA1c stiger, då 

blir det verkligen… att fatta, att du har diabetes nån gång då!” (6). 

 

7.2.2 Ansvarstagande 

Både motivationen och kunskapen varierade mellan patienterna och därmed 

ansvarstagandet för sjukdomen. Att ta ansvar för sin sjukdom och för sina 

livsstilsförändringar hade flera nyanser hos patienterna med olika innehåll. Att ta ansvar 

genom regelbundna måltider beskrevs av flera patienter, vilket motiverade dem 

eftersom de beskrev att de då mådde bättre. Att på något sätt acceptera sjukdomen var 

gemensamt hos flera patienter, men av olika betydelse. Några såg det som ett faktum att 

de fått Diabetes typ 2 och genomförde livsstilsförändringarna för att göra det bästa av 

situationen. Medan någon annan accepterade sjukdomen genom att fortsätta leva som 

vanligt och låta sjukdomen ha sin gång.  

 

Flera patienter erfor att regelbundna besök hos diabetessköterskan och eget 

informationssökande gav kunskaper. Kunskaperna gav dem verktyg att hantera olika 

situationer, såsom unna sig något gott ibland eller situationer i sociala sammanhang då 

det kunde vara svårt att säga ”Nej”. Med kunskapen kom också insikt i sjukdomen och 

att kunna ta konsekvenserna av sitt handlande. Att vara en last för andra kunde göra att 

patienterna, trots kunskaper åt fel kost i sociala sammanhang. Någon patient beskrev att 

hen inte hade intresse av matlagning, vilket begränsade hen att genomföra 

kostomläggningen. Flera patienter beskrev vinsten av successiva livsstilsförändringar 

för att bibehålla dem. 

 

Att finna sin egen motivation och själv bära ansvaret för sin sjukdom var för några 

patienter viktigt. Medan några andra försökte förtränga eller distansera sig från 

sjukdomen på olika sätt till exempel genom att sköta sig strikt till en början för att 

försöka komma ifrån sjukdomen. Några distanserade också sig från sjukdomen genom 

att skjuta livsstilsförändringarna framför sig eller att kontrollera blodsockret sällan eller 
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strax innan intag av onyttigheter. Ta ansvar i form av att hitta träning som passar var för 

en del patienter avgörande för genomförandet av livsstilsförändring. Någon hade gått på 

yoga och trivdes bra med det. Andra trivdes med att cykla eller promenera i naturen. Att 

bry sig om vad omgivningen gjorde och tyckte var några faktorer som beskrevs påverka 

genomförandet av livsstilsförändring och ansvarstagandet i sjukdomen negativt. Någon 

patient erfor att det var pinsamt att gå ut och gå i samhället, när hen aldrig gjort det 

innan. Någon annan beskrev att det var betungande att alltid behöva tänka på kosten och 

att hen borde kunna äta allt eftersom ”alla andra” kan det. Hos någon fanns inte viljan 

till livsstilsförändring, vilket uttrycktes som lathet eller en livsåskådning att inte 

underordna sig saker och ting, utan låta sjukdomen ha sin gång.  

 

7.2.3 Vanemönster och tidigare beteenden 

Vissa patienter beskrev att de hade svårt att motivera sig till fysisk aktivitet, då det 

kändes meningslöst att röra på sig bara för att sjukdomen kräver det. Men att ha ett mål 

med sin motion var något som stärkte genomförandet av livsstilsförändringen. Någon 

beskrev vikten av att ha ett syfte med promenaden och någon annan föredrog 

kroppsarbete som motion och som också gjorde praktisk nytta. 

 

”Alltid haft svårt att motivera mig för motion va, ja det har jag faktiskt. Däremot har 

jag inte varit lat, utan jag har kunnat jobba väldigt hårt och långa dagar och så… 

riktigt kroppsarbete. Men just i samband med nytta!” (3). 

 

Flertalet patienter hade erfarenhet av att tidigare vanemönster var lätta att falla tillbaka 

till. Anledningen till att de föll tillbaka till dessa vanemönster var flera. Några beskrev 

att livsstilsförändringarna var för stora att genomföra. Vidare beskrev patienterna att de 

inte var mottagliga för livsstilsförändringarna då tidigare vanorna var hårt förankrade i 

deras liv. Motivationen att genomföra livsstilsförändring fanns hos de flesta patienter, 

främst till en början av sjukdomen. Men efter en tid med livsstilsförändringar beskrevs 

motivationen avta och de tidigare vanorna gjorde sig påminda. Tidigare vanorna som 

var förankrade hos patienterna beskrevs vara orsaken till att de ibland fick återfall 

främst gällande kost och onyttigheter. Även andra utomstående faktorer, såsom stressigt 

arbete beskrevs vara orsak till att patienterna föll in i tidigare vanemönster.  
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”Det var ju att äta så sunt som möjligt. Jag gick med i viktväktarna, gjort det i flera 

omgångar. Liksom och sen det här att försöka ut och röra sig. Och som jag sa förut det 

går bra i långa tider, sen kan man komma in i sin gamla livsstil och då faller allting. 

Det gäller att aldrig tappa det.” (1). 

 

Flera patienter erfor svårigheter med ihärdigheten att behålla motivation att fortsätta 

med livsstilsförändringarna. Någon beskrev att ihärdigheten försvann när målet hade 

uppnåtts, såsom viktnedgång vilket medförde att hen snabbt föll in i tidigare 

vanemönster. Betydelsen av att se tillbaka i tiden beskrevs motiverande för några 

patienter. Genom att anteckna fysisk aktivitet som utförts samt anteckna olika värden 

såsom blodsocker och vikt kunde utveckling ses och följas vilket förstärkte 

motivationen till livsstilsförändring.  

 

7.3 Utomstående faktorer 

Patienternas erfarenheter av att få stöd av familj och vänner hade flera betydelser för 

motivationen till livsstilsförändringar, då de kunde både öka motivation samt minska 

motivation till livsstilsförändring. Vardagliga omständigheter såsom väder och arbete 

ansågs påverka genomförande av livsstilsförändringarna. 

 

7.3.1 Social påverkan 

De flesta patienterna uttryckte ett stort stöd av familj och vänner. Några hade barn som 

motiverade dem till fysisk aktivitet såsom jakt och gymträning. Någon annan 

motiverades till livsstilsförändringarna för att få tillbringa mer tid i livet tillsammans 

med barn och barnbarn. Familj och vänner beskrevs ställa upp både genom att finnas 

där när det behövdes samt att anpassa kosten utefter patienten. En av patienterna 

motiverades till livsstilsförändring utifrån en mänsklig förebild, som skildrade en 

inställning av att själv ta ansvar för sin sjukdom och att andra inte ska behöva ta någon 

hänsyn. Välviljan hos andra medmänniskor att anpassa kost och ta hänsyn utefter 

patienterna beskrevs inte enbart som motiverande till livsstilsförändring. Andras välvilja 

kunde bygga på missuppfattningar kring sjukdomen, vilket kunde sätta patienten i 

trångmål. Såsom att bli bjuden på mängder av sockerfria kakor och känna sig tvingad att 

äta upp dem. Några av patienterna beskrev obehag av att hamnade i fokus både gällande 

tjat om livsstilsförändring, men också att få anpassad kost. 
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”Det är nog det att jag kommer i fokus så liksom. Så jag försöker stöta bort det på 

något vis, eller vad jag ska säga… Försöker få bort det helt enkelt och då äter man” 

(4).  

 

7.3.2 Vardagliga omständigheter 

Vädret var en gemensam nämnare hos flera patienter som påverkade motivationen till 

fysisk aktivitet. Uppehåll och soligt väder beskrevs motiverande, medan dåligt väder 

såsom regn, kyla och vintertid var exempel på det som beskrevs negativt för 

motivationen.  

 

”Ja du vet jag går ju en tre till fyra kilometer på morgonen, och ibland när det 

ösregnar så är det ju inte så kul” (5). 

 

Hos de patienterna som arbetade beskrevs arbetet ha betydelse för motivationen kring 

livsstilsförändring. Hos några tog arbetet mycket tid, vilket gjorde att fokus på 

livsstilsförändringarna kost och fysisk aktivitet nedprioriterades eller inte hanns med. 

Lång restid mellan arbete och hemmet var en faktor som minskade motivationen till 

fysisk aktivitet hos någon patient. Den långa restiden gjorde att hen kom hem sent och 

inte orkade träna eller röra på sig enligt rekommendation. En del patienter beskrev att 

arbetet gjorde det svårt att hålla regelbundna måltider. En av patienterna fick under en 

period lägga om sina arbetsrutiner i början av sjukdomen, vilket beskrevs underlätta 

genomförandet av livsstilsförändringarna. Detta motiverade till att hen skötte sig bra 

gällande kost och fysisk aktivitet, som i sin tur ledde till viktnedgång och stabiliserat 

blodsockret. En annan patient erfor det som svårt att behålla livsstilsförändringarna då 

vardagsrutinerna rubbas, såsom vid till exempel vid semester.  

 

”Det lättaste är när man är hemma och när man jobbar för då sköter man frukost, 

lunch och middag. Då har man sin rutin att följa, men på semester och allting såhär 

och när man är borta så är det inte så lätt att hålla rutinerna” (1). 

 

8. Diskussion 

 

För att på bästa sätt besvara studiens syfte genomfördes kvalitativa intervjuer som 

analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys. I resultatdiskussionen diskuteras 
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diabetessköterskans roll samt patienternas inställning till livsstilsförändring, då dessa 

båda faktorer beskrevs påverka motivationen till livsstilsförändring. 

 

 

8.1 Metoddiskussion 

I denna del diskuteras studiens genomförande utifrån styrkor och svagheter kring urval, 

forskarnas förförståelse, intervjuguide, intervjuprocess, dataanalys samt studiens 

trovärdighet och överförbarhet. 

 

8.1.1 Urval  

Kvalitativa studier har ofta ett mindre antal informanter än kvantitativa. Det är då 

viktigare att intervjua informanter med olika erfarenheter som kan ge en bred bild av 

fenomenet, än att återspegla resultat av en stor population. Därför är det viktigt att 

forskaren strävar efter att få variation i sitt urval (Henricson & Billhult 2015; 

Kristensson, 2014). Det kan ses som en svaghet i studien att författarna använde sig av 

ett bekvämlighetsurval i rekryteringen av informanter. Med bekvämlighetsurval menas 

att tillgängliga personer i ett sammanhang tillfrågas att delta i studien (Kristensson, 

2014; Polit & Beck, 2017). Detta urval kan vara ett bra och snabbt sätt att rekrytera 

tillräckligt många informanter. Nackdelen kan dock vara att variationen i urvalet blir 

mindre och inte alltid ger mest information (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2017). 

Diabetessköterskorna rekryterade informanter till studien utifrån inklusions- och 

exklusionskriterier. Kristensson (2014) menar att urvalet bör bestå av goda berättare för 

att underlätta intervjuandet. Vilket kan vara svårt för forskarna att veta då de sällan har 

kännedom om vilka informanterna är i förväg (Kristensson, 2014). Trots 

bekvämlighetsurval resulterade det i variation hos både informanter och i berättande. I 

studien ingick totalt sex informanter, varav tre kvinnor och tre män. Tre informanter 

arbetade och tre var pensionärer.  

 

8.1.2 Forskarnas förförståelse 

Med förförståelse menas att antaganden, föreställningar och tidigare kunskap används 

för att skapa ny förståelse (Friberg & Öhlèn, 2015). Det kan vara både till fördel och 

nackdel i skapandet av ny förståelse, då varje människa har både fördomar och 

förkunskaper om olika fenomen (Friberg & Öhlèn, 2015). Tolkning och förförståelse är 

i ständigt samspel med varandra, vilket gör att förförståelse ingår i tolkning av resultatet 
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(Persson & Sundin, 2015). I kvalitativa studier är det forskaren som är 

forskningsinstrumentet. Därför är det viktigt att reflektera och diskutera sin förförståelse 

med andra forskare, för att bli medveten om vilken indirekt påverkan förförståelsen kan 

ha på resultatet (Henricson & Billhult, 2015; Polit & Beck 2017). En självmedvetenhet 

och själviakttagelse kan förbättra kvaliteten på studien (Polit & Beck, 2017). För att bli 

varse sin förförståelse samt att försöka gå in i studien med öppet sinne, diskuterades 

författarnas olika förförståelse kring studiens syfte. Persson och Sundin (2015) menar 

att individer kan förstå och tolka samma fenomen som ska studeras på olika sätt. I 

författarnas fall blev detta tydligt då en av författarna arbetade som diabetessköterska, 

men inte den andra. Att förförståelserna skilde sig mycket åt kan ses som en styrka då 

det blev lättare för författarna att bli medvetna om sin förförståelse. 

 

8.1.3 Intervjuguide 

Ingen av författarna hade någon direkt erfarenhet av att leda intervjuer, därför 

genomfördes intervjuer med semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 1) som utformats 

utifrån studiens frågeställningar och syfte, vilket kan ses som en styrka. Kristensson 

(2014) beskriver att intervjua kan ses som ett hantverk som tar tid att lära sig och som 

kräver övning. Om forskaren är oerfaren av att intervjua är det klokt att genomföra 

semistrukturerad intervjuer (Kristensson, 2014). Semistrukturerade intervjuer innebär 

att samma öppna frågor ställs utifrån en intervjuguide i samtliga intervjuer, men att 

frågorna inte behöver ställas i samma ordning. Fördelen är då att informanten får 

möjlighet att berätta fritt samt att intervjuaren har ett underlag som underlättar att hålla 

informanten inom ramen för det fenomen som ska utforskas (Danielsson, 2015; 

Kristensson, 2014). Då ena författaren arbetar som diabetessköterska var intervjuguiden 

till stor hjälp för att inte låta sin profession och förförståelse ta plats i intervjuandet. 

Enligt Polit och Beck (2017) är det viktigt att inte störa informanterna genom att ge råd, 

leda dem eller ha åsikter med dem. Utifrån intervjuguiden och informanternas fria 

berättelse kunde följdfrågor ställas för att få mer uttömmande svar på frågorna (Polit & 

Beck, 2017). Via följdfrågor kan forskaren få en ökad förståelse kring fenomenet som 

ska studeras (Danielsson, 2015). En styrka i intervjuguiden var att inleda intervjuerna 

med några frågor som var lätta för informanterna att besvara, som inte var särskilt 

relevanta för studiens syfte. Avsikten med dessa inledande frågor var att informanterna 

skulle känna sig trygga i att prata med tanke på att intervjuerna ljudinspelades. Enligt 

Polit och Beck (2017) är det vanligt att informanter är nervösa då intervjuer spelas in. 
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Nervositeten går vanligtvis över efter några minuters samtal, därför är det viktigt att den 

som intervjuar får informanten att känna sig bekväm. En annan styrka var att avsluta 

varje intervju med frågan ”Något annat som du vill ta upp?”, för att försäkra att 

informanten fick förmedla det hen ville. Danielsson (2015) beskriver att detta är viktigt 

för att ge informanten möjlighet att tillägga ytterligare information.  

 

8.1.4 Intervjuprocess 

Författarna skrev i informationsbrevet till informanterna (Bilaga 3) att intervjuerna 

planeras att hållas på de hälsocentraler/vårdcentraler som de tillhörde. Detta för att 

försöka ha en så likvärdig miljö som möjligt för samtliga informanter. Enligt Danielsson 

(2015) är en och samma plats för intervju till fördel, då platsen kan testas och förberedas 

inför intervjun. För att studiens informanterna skulle känna sig trygga anpassade 

författarna sig efter informanternas önskemål av plats för intervju. Detta stärks av 

Kristensson (2014) som menar att intervju ska ske på den plats som informanten önskar. 

Polit och Beck (2017) beskriver vidare att forskaren i en kvalitativ studie bör vara 

flexibel och följsam mot både informanter, miljön och andra eventuella förändringar. 

Hos de informanter som intervjuades i hemmiljö, skedde intervjun i avskilt rum, vilket 

Danielsson (2015) menar är viktigt för att utesluta störmoment och kunna fokusera på 

intervjun. Hemma hos en av informanterna skedde intervjun i avskilt rum med öppen 

dörr, där en familjemedlem befann sig i rummet intill. Detta kan ses som en svaghet då 

det kan ha påverkat informantens berättelse, men ingen av författarna uppfattade 

informanten begränsad i sin berättelse, då svaren uppfattades utförliga. Samtliga 

intervjuer hölls i en lugn och ostörd miljö, vilket ses som en styrka, då Danielsson 

(2015) beskriver att störande händelser kan leda till avbrott i intervjun och information 

kan gå förlorad.  

 

Författarna var medvetna om att de besatt en maktposition gentemot informanten, 

särskilt under de första fyra intervjuerna då båda författarna närvarade. Enligt 

Kristensson (2014) är det viktigt att vara medveten om att en intervju aldrig är 

jämställd, eftersom intervjuaren alltid har ett övertag. Därför är det viktigt att 

intervjuaren lyssnar och är lyhörd till informantens berättelse och kroppsspråk. 

Författarna visade ett genuint engagemang och intresse för informanterna under hela 

processen, från första kontakt till avslutade intervjuer. Ett vänligt bemötande, 

anpassande av informanternas önskemål och kroppsspråk som visar intresse för 
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informantens berättelse är exempel som användes för att skapa trygghet och tillit i 

intervjusituationen. Detta för att få ut så mycket relevant information från intervjuerna 

som möjligt. Danielsson (2015) och Kristensson (2014) menar att det är forskarens 

ansvar att se till att intervjuerna blir så bra som möjligt genom att skapa ett öppet och 

tillåtande intervjuklimat. Enligt Graneheim et al. (2017) är ett bra samarbete mellan 

forskare och informant väsentlig för studiens tillförlitlighet. 

 

Det finns flera fördelar med att genomföra en eller två provintervjuer då det stärker 

rollen som intervjuare samt att det ges möjligheter att justera och korrigera 

intervjuguide utifrån frågor och tidsaspekter (Danielsson, 2015; Kristensson, 2014). En 

provintervju genomfördes en vecka innan nästkommande planerad intervju, för att hinna 

med eventuella justeringar i intervjuguide eller i ljudinspelningsinställningar. 

Intervjuguide besvarade studiens frågeställningar och syfte, tidsaspekt och 

ljudinspelning höll kvalitén och provintervjun inkluderades därmed i studiens resultat.  

 

Data samlas in via intervjuer och utgör det material som ligger till grund för analysen 

som ska generera en text. Därför behöver intervjuerna spelas in. Viktigt är att testa 

inspelningsutrustningen och placera den så att ljudkvalitén blir bra (Kristensson, 2014). 

Samtliga intervjuer ljudinspelades för att lättare kunna leda intervjun på ett avslappnat 

sätt, men också för att underlätta författarnas efterarbete. Ljudinspelning garanterades 

genom att flera inspelningsutrustningar användes och placerades nära informanten. 

Ljudinspelning kan också ses som en svaghet, då informanten kan känna obehag av att 

spelas in och därmed hämma berättelsen (Polit & Beck, 2017). Informanterna 

förbereddes med information om att intervjun kommer ljudinspelas, samt att deltagandet 

kunde avbrytas när som helst (Bilaga 3), vilket förhoppningsvis minskade eventuellt 

obehag. 

 

Resultatet i en kvalitativ intervjustudie kan aldrig ses som oberoende av forskaren, då 

forskaren är en medskapare av texten (Henricson & Billhult, 2015). Författarna 

utvärderade varandra efter varje avslutad intervju under de fyra första intervjuerna. 

Detta för att ge feedback på vad som var bra, men också för att ge tips att tänka på till 

nästkommande intervju för att påminna om författarnas förförståelse. Författarna ansåg 

att intervjuerna gav tillräckligt med information för att presentera ett resultat. Enligt 

Kristensson (2014) är inte antalet informanter viktigast i en kvalitativ studie, utan 
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innehållet i texterna som intervjuerna ger. Det är bättre att ha få längre och fylligare 

intervjuer, än flera korta utan något djup. De sex intervjuerna varade mellan 20 till 50 

minuter, vilket gav en genomsnittlig tid på 35 minuter per intervju. Intervjumaterialet 

uppfattades rikligt och författarna nöjde sig därför med de sex intervjuerna. 

 

8.1.5 Dataanalys 

Dataanalysen utgick ifrån Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa manifesta 

innehållsanalys, då den kan granska och tolka texter med låg grad av tolkning samt 

strukturera informationen i underkategorier och huvudkategorier. Författarna var 

medvetna om att en viss tolkning rådde under analysprocessen, men försökte hålla sig 

till det uppenbara i texten. Eftersom ingen av författarna hade tidigare erfarenhet av att 

analysera textmaterial, upplevdes kvalitativ innehållsanalys som ett bra val för att skapa 

struktur. Kristensson (2014) menar att kvalitativ innehållsanalys är en bra 

nybörjarmetod, då forskaren kan röra sig mellan yta och djup samt få ett strukturerat 

arbetssätt. Författarna började med att läsa de transkriberade intervjuerna flera gånger 

för att skapa sig en helhet av innehållet. Enligt Polit och Beck (2017) uppmanas en 

noggrann läsning av intervjumaterialet för att få en kvalitativ kodning. Författarna 

analyserade därefter de intervjuer som de själva genomfört, genom att kondensera och 

koda texterna för att sedan gemensamt gå igenom materialen för att sammanställa koder 

till underkategorier och huvudkategorier. Att författarna gemensamt gick igenom 

analysmaterialet kan ses som en styrka, då förförståelse och tolkning av materialet 

minskade. Kristensson (2014) beskriver begreppet triangulering, som innebär att två 

eller flera forskare gemensamt analyserar och tolkar intervjumaterialet. Styrkan med 

samarbetet är att resultatet blir mer tillförlitligt eftersom intervjumaterialet inte färgas av 

någon enskild forskares förförståelse (Kristensson, 2014). Analystabell som utformats 

med meningsenheter, kondensering, koder, underkategorier och huvudkategorier 

skickades till handledaren för bedömning. Utifrån handledarens synpunkter korrigerades 

främst underkategorier och huvudkategorier, vilket skapade en klarare tydlighet i 

analysen samt presentationen av resultatet. Samtliga huvudkategorier besvarar frågan 

”Vad?”, vilket Graneheim och Lundman (2004) menar är syftet i en kvalitativ manifest 

innehållsanalys som utgår från induktiv ansats. Med hjälp av analystabellen kunde 

författarna lätt gå tillbaka till textens ursprung och innehåll för att kunna presentera ett 

tillförlitligt och trovärdigt resultat. En styrka är att författarna synliggjort exempel i 
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tabellform på hur analysprocessen gått tillväga, vilket Graneheim och Lundman (2004) 

rekommenderar för att öka tillförlitligheten. 

 

8.1.6 Trovärdighet och Överförbarhet 

Trovärdighet är ett begrepp som bedömer kvalitén i en kvalitativ studie och kan 

diskuteras utifrån flera begrepp såsom tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och 

verifierbarhet. Sammanfattningsvis handlar det om att beskriva hur forskaren gått 

tillväga, så att läsaren själv kan bedöma trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004; 

Kristensson, 2014). Författarna har noggrant beskrivit urval, informanter, 

datainsamling, dataanalys samt att triangulering använts för att öka trovärdigheten. För 

att öka trovärdigheten i resultatet har några citat presenterats. Enligt Kristensson (2014) 

bör resultatet illustreras med citat från intervjuer för att visa att tolkningen av resultatet 

är förankrade till intervjutexterna.  

 

Begreppet överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan vara användbart 

i andra sammanhang utanför studien (Kristensson, 2014). Studien handlar om patienter 

med diagnosen Diabetes typ 2 och deras erfarenheter kring livsstilsförändringar i 

samband med sjukdomen. Studiens resultat kan anses överförbart i motivationsarbetet 

till livsstilsförändring hos patienter med Diabetes typ 2. Men resultatet kan också anses 

överförbart till patienter och hälso- och sjukvårdspersonal inom andra delar i 

vårdorganisationen. Utifrån patienternas erfarenheter kan en ökad förståelse skapas hos 

hälso- och sjukvårdspersonal som kan ligga till grund för ett eventuellt annat arbetssätt 

gentemot patienter med behov av livsstilsförändring.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

I studien har patienter fått möjlighet att med egna ord beskriva erfarenheter kring 

livsstilsförändring i samband med Diabetes typ 2. Huvudsakligen påvisade resultatet att 

både diabetessköterskans engagemang och arbetssätt samt patienternas inställning till 

livsstilsförändring var avgörande faktorer för genomförandet och vidhållandet av 

livsstilsförändring.   

 

8.2.1 Betydelsen av patientcentrerad vård 

Diabetessköterskans bemötande och engagemang var av stor betydelse för patienternas 

motivation till livsstilsförändring i den föreliggande studien. Inom diabetesvården är 
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kontrollerna ofta organiserade, men däremot är rådgivningen sällan individualiserad. 

Rådgivningen utgår ofta från en checklista i Nationella Diabetes Registret (NDR) och 

patienterna råds att själva hantera sjukdomen genom hälsosam kost, fysisk aktivitet, 

kontrollera blodsocker samt medicinera (Boström et al, 2014). Patienterna uttalade 

önskan av tätare besök hos diabetessköterskan i början av sjukdomen samt en mer 

individanpassad vård. Patienternas önskan stöds av flera studier som visar att en 

patientcentrerad vård är av stor betydelse för att motivera och förändra patienters 

beteenden och vanor (Bartol, 2012; Boström et al, 2014; Hörnsten, Lundman, Almberg 

& Sandström, 2008). Boström et al (2014) betonar vikten av patientcentrerad vård vid 

behandling av Diabetes typ 2 för att stimulera patienternas inre motivation till att 

förändra sina vanor. Whittermore, Bak, Melkus och Grey (2003) menar att en 

gemensam målsättning med ett stegvist prioriterat tillvägagångssätt främjar patientens 

motivation som hjälper denne att nå framgång i sina livsstilsförändringar. Likaså 

betonar Sagen (2014) vikten av att utgå från patientens nuvarande livsstil och endast 

fokusera på de nödvändigaste förändringarna.  

 

Även om nationella riktlinjer rekommenderar att arbeta patientcentrerat är det sällan det 

efterföljs. Anledningarna är flera, såsom tidsbrist att ändra arbetssätt, viljan att ändra 

arbetssätt samt tvivelaktig inställning till att tillämpa arbetssättet. Det är ofta bekvämare 

för hälso- och sjukvårdspersonal att ge information om sjukdom och behandling än att 

diskutera hur patienten ska uppnå mål och stimulera dennes inre motivation. Vidare kan 

det uppfattas svårt att kombinera delgivandet av lämplig medicinsk kunskap och mål 

förenat med patientens levda erfarenheter av sjukdomen (Boström et al., 2013; Hörnsten 

et al., 2008). En studie visar att distriktssköterskor med diabeteskompetens som arbetat 

patientcentrerat upplevde en förändrad yrkesroll. Tveksamheten var stor till en början, 

men efter utbildning och handledning kunde ett patientcentrerat arbetssätt praktiseras. 

Från att motivera och uppmuntra varje patienten togs fokus istället till en mer 

gemensam vård med fokus på den enskilda personen med Diabetes typ 2. Praktiserandet 

av patientcentrerad vård gav mätbart resultat hos patienterna med sänkt HbA1c vid 

uppföljning efter 12 månader. Även om arbetssättet är tidskrävande och svårt att 

implementera så är det ändå möjligt, som på sikt genererar nöjda patienter och mer 

kompetent hälso- och sjukvårdspersonal (Hörnsten et al., 2008). Resultatet i den 

föreliggande studien bekräftar att det rutinstyrda arbetssättet från diabetessköterskan 

minskade motivationen till livsstilsförändring hos patienterna. Likaså bekräftas att 
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patienternas önskan om en mer individualiserad vård främjar livsstilsförändringarna 

samt att dessa bibehålls. Flera studier visar att MI är en lämplig samtalsmetod för att 

både tillämpa patientcentrerad vård samt för att vägleda patienter till livsstilsförändring 

(Ekong & Kavookjian, 2016; Rubak et al, 2011), vilket eftersaknades hos flera patienter 

i föreliggande studie.  

 

8.2.2 Förmågan att förmedla kunskap 

Flera patienter uttalade att diabetessköterskans förmåga att delge kunskap var något som 

var avgörande för motivationen till livsstilsförändringarna. Bartol (2012) menar att 

diabetessköterskan har en avgörande nyckelroll i att utbilda patienter med Diabetes typ 

2 kring sjukdomen och självhanterandet. Det räcker inte endast med att delge 

information, utan hur den delges (Bartol, 2012). I föreliggande studie framkom att 

patienterna erfor att deras sjukdomsinsikt kunde relateras till vårdrelationen och 

diabetessköterskans engagemang. Tidigare studier visar att enbart information om 

sjukdomens behandling och komplikationer kan uppfattas olika och medföra olika 

reaktioner hos patienterna (Johansson, Almerud Österberg, Leksell & Berglund, 2015; 

Johansson, Almerud Österberg, Leksell & Berglund, 2016). Informationen kan 

frambringa rädsla för komplikationer som genererar motivation att tillämpa nödvändiga 

livsstilsförändringar. Men informationen kan också ha motsatt effekt då situationen kan 

uppfattas för svår att hantera och livsstilsförändringarna genomförs därför inte 

(Johansson et al., 2015; Johansson et al., 2016). Skrämmande lärande och ett klandrande 

förhållningssätt främjar sällan motivationen eftersom det sänker patientens 

självförtroende. Grundläggande för att patienterna ska kunna ta till sig sjukdomen och 

dess hanterande är att vårdrelationen har ett öppet klimat som inbjuder till reflektion 

(Johansson et al., 2016). Ett dömande bemötande från diabetessköterskan, som beskrevs 

av någon informant i föreliggande studie, resulterade i att diabetessköterskans roll i det 

motiverade arbetet till livsstilsförändring försummades. Johansson (2017) menar att för 

att kunna förmedla kunskap är det viktigt att diabetessköterskan engagerar patienterna 

via reflektion utifrån patientens erfarenheter. Detta för att förstå sjukdomen och ge 

patienterna insikt i att de inte är sin sjukdom, utan att de äger sin sjukdom. För att 

vårdprocessen ska bli sympatisk krävs reflektion hos både patient och 

diabetessköterska. Patienten uppmuntras och utmanas till självreflektion och 

ansvarstagande för sin sjukdom och livssituation. Genom reflektion konfronteras rädslor 

och andra känslor för att utveckla sitt lärande. Diabetessköterskan behöver reflektera sin 
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professionella roll som ofta speglar sig i viljan att ta över ansvaret och leda patienten 

mot utsatta mål (Johansson, 2017). Genom ett aktivt och engagerat förhållningssätt 

motiveras patienterna till att bli aktiva i vårdandet och kan därmed uppnå förbättrad 

diabeteskontroll (Bartol, 2012; Johansson et al., 2016, Johansson 2017). Eftersom 

Diabetes typ 2 innebär ökad risk för komplikationer har diabetessköterskan en värdefull 

roll genom sin förmåga att förmedla kunskap till patienterna och ge dem sjukdomsinsikt 

(Ahlin & Billhult, 2012; Hansen et al., 2011; Hanås, 2014). Arbetet med att skapa 

sjukdomsinsikt kan vara svårt då Hansen et al. (2011) menar att patienter kan uppfatta 

Diabetes typ 2 som en mildare form av Diabetes. Sjukdomsinsikten gällande 

komplikationsrisker varierade hos patienterna i föreliggande studie. Flera av patienterna 

tog inte sjukdomen på fullt allvar och efterlevde därför inte livsstilsförändringarna helt 

enligt rekommendation.  

 

8.2.3 Att förstå sin sjukdom 

Det framkom att patienterna skaffade sjukdomsinsikt utifrån kunskap från både 

diabetessköterska och eget sökande. Kunskapen gav medvetenhet om sjukdomen och 

därmed motivation till livsstilsförändring hos flera patienter. Tidigare studier visar att 

kunskap är en stor del i diabetesbehandlingen (Bartol, 2012; Johansson et al., 2015; 

Whittermore et al., 2003). Viktigt är att patienten är inblandad i vårdprocessen och 

förstår hur livsstilsförändringar förbättrar värden och ger långsiktiga hälsovinster 

(Bartol, 2012; Johansson et al., 2015; Whittermore et al., 2003). Det är patienten som 

avgör om livsstilsförändring kommer att genomföras. Sjukdomsinsikt är därför av stor 

vikt inom diabetesbehandling eftersom stort ansvar vilar på patientens axlar. Patienter 

äger tidigare kunskaper och erfarenheter som speglar deras livsstil. För att förändra 

denna livsstil är det viktigt att patienten vågar lita på ny kunskap om sjukdomen och 

också prova den (Johansson et al., 2015). Att leva länge och må bra var en målsättning 

som flertalet av patienterna hade i föreliggande studie. Utifrån denna inställning och 

sjukdomsinsikt kunde livsstilsförändringar motiveras. Resultatet har likheter med 

Johansson et al.´s (2015) resultat som visar att motivation till livsstilsförändring 

påverkas av rädslan över komplikationer och behandling. Utifrån kunskap ges insikt i 

sjukdomen vilket ofta leder till ett ansvarstagande.  
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8.2.4 Att ta ansvar för sin sjukdom 

För att kunna ta ansvar och göra medvetna val, krävs att patienten har kunskap om sin 

sjukdom (Johansson et al., 2015). Ansvarstagandet hos patienterna i föreliggande studie 

skildrade flera nyanser. Några tog ansvar genom att genomföra livsstilsförändringar 

utifrån den kunskap de införskaffat. Medan några distanserade sig från sjukdomen och 

inte var mottagliga för informationen. Bartol (2012) förklarar att patienter med Diabetes 

typ 2 lever med sjukdomen 24 timmar om dygnet, vilket innebär ett eget ansvar i att 

kunna hantera sjukdomen. För att kunna ta ansvar för sin sjukdom krävs 

sjukdomsinsikt, motivation, självförtroende och färdigheter att kunna genomföra 

rekommenderade livsstilsförändringar. I Whittermore et al.´s (2003) studie framkom att 

patienter ibland måste uppleva sjukdomen för att bli mottaglig för information om 

sjukdomens komplikationer. Först då kan livsstilsförändring motiveras och ansvar tas. 

Studien visar även att personliga val, tro, riskuppfattning och attityder är viktiga för 

motivationen till en livsstilsförändring. Dessa faktorer påverkade patienternas 

motivation till livsstilsförändring även i föreliggande studie. Flera patienter beskrev att 

de hellre ville leva med livskvalitet än att fullfölja rekommenderade 

livsstilsförändringar. Rokne (2014) menar att livskvalitet kan bero på huruvida patienten 

upplever komplikationer av sjukdomen. Wärnå-Furu (2016) beskriver att det inte är 

garanterat att hälsa kan ersättas av livskvalitet likaså att upplevt välbefinnande inte 

behöver betyda upplevd hälsa. Enligt Sandman och Kjellström (2013) har livskvalitet 

olika innebörd beroende på patientens individuella syn på vad som är livskvalitet just 

för hen. Vilket Tengland (2016) bekräftar genom att påstå att livskvalitet i många fall 

väger tyngre än hälsa (Tengland, 2016). Utifrån den individuella synen på livskvalitet 

kan det uppstå svårigheter för hälso- och sjukvårdspersonal att påverka patienters hälsa 

och livskvalitet (Sandman & Kjellström, 2013).  

 

Några av patienterna distanserade sig från sjukdomen, då kunskaperna om Diabetes typ 

2 och behovet av livsstilsförändringar upplevdes för stora för att kunna efterleva. Sättet 

att reagera stärks av Johansson et al. (2015) som menar att fakta om sjukdomen och 

risker för konsekvenser kan verka skrämmande. Patienten kan därför välja att distansera 

sig från sjukdomen, eftersom informationen ger en känsla av att situationen kommer att 

bli för svår att hantera. Utifrån Lundman och Janssons (2006) studie kan föreliggande 

studie patienters erfarenheter handla om att i någon form acceptera sjukdomen. Patienter 

som drabbats av en kronisk sjukdom, såsom Diabetes typ 2 kan uppleva att sjukdomen 
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inkräktar på identiteten, vilket kan medföra en förändrad självbild. För att leva ett bra 

liv trots sjukdom är en förutsättning att först acceptera sjukdomen. Även Johansson, 

Ekebergh och Dahlberg (2009) studie visar betydelsen av att acceptera sjukdomen. 

Patienter som drabbas av diabetes upplever en kamp mot att inte identifiera sig med 

sjukdomen, och fortsätter därför leva utifrån tidigare livsstil. Exempel på kampen att 

inte identifiera sig med sjukdomen gavs av några patienter i föreliggande studie. 

Livsstilsförändringar som inte ingått i tidigare livsstil beskrevs vara svåra att motiveras 

till. Såsom till exempel fysisk aktivitet med anledning av vad omgivningen skulle tycka 

och tänka. 

 

Flera patienter i studien beskrev att livsstilsförändringarna var lättast att genomföra i 

början av sjukdomen, men att det senare föll tillbaka i tidigare vanemönster och 

beteenden. Att bibehålla motivationen var för flera patienter svårt. Detta kan relateras 

till Johansson et al.´s (2016) studie som visar att det är av betydelse att ha målet att leva 

med sjukdomen. Det innebär att hantera den nya livssituationen utifrån det som skapar 

mening. Gamla vanor ersätts för att samtidigt bevara livskvalitet. Genom att patienter 

reflekterar över sina kunskaper och använder kunskapen för att beräkna riskerna och 

fördelarna med planerade åtgärder tas ansvar genom att göra medvetna val. Johansson et 

al. (2016) förklarar vidare att patientens egna mål för behandlingen påverkar ansvaret 

för sjukdomen. Detta kan förklara några av patienternas erfarenheter i föreliggande 

studie, då motivationen sviktar efter att de personligt uppsatta målen uppnåtts.  

 

9. Slutsats 

Studien visar att det är av betydelse att diabetessköterskan använder sig av 

personcentrerad vård i sitt motiverande arbete gällande livsstilsförändring. Genom 

bemötande, engagemang och brukande av personcentrerad vård kan kunskap förmedlas 

till patienten. Utifrån dessa förutsättningar kan patienten få sjukdomsinsikt, ökat 

självförtroende och ta ansvar för sin sjukdom. Det framkom i studien att det krävs 

sjukdomsinsikt hos patienten för att skapa motivation till livsstilsförändring och 

ansvarstagande i sjukdomen. Slutligen framkom att samarbete mellan diabetessköterska 

och patient med ett gemensamt engagemang främjar till motivation och 

livsstilsförändring. 
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9.1 Klinisk implikation 

Utifrån studiens resultat kan kunskap, engagemang och personcentrerad vård ses som 

värdefullt för hälso- och sjukvårdspersonal i arbetet med att skapa motivation till 

livsstilsförändring hos patienter. Förhoppningen med studien är att öka hälso- och 

sjukvårdspersonals medvetenhet kring sitt bemötande och arbetssätt för att gynna både 

hälso- och sjukvården, patienter och samhället.  

 

9.2 Förslag till vidare forskning 

För att få en djupare förståelse för fenomenet bör vidare forskning göras. I föreliggande 

studie framkom erfarenheter från vuxna patienter med Diabetes typ 2 som själva bär 

ansvaret för livsstilsförändring. Diabetes typ 2 sjunker i åldrar och blir allt vanligare hos 

ungdomar. En kvalitativ intervjustudie om hur ungdomar upplever och genomför 

rekommenderade livsstilsförändringar hade troligtvis varit berikande för att tidigt kunna 

förändra livsstil. Individualiserad vård var önskvärt hos patienterna i föreliggande 

studie. Därför hade det varit intressant att genomföra en studie och testa om tillgång till 

en app, där patienten lätt kan nå diabetessköterskan kan bidra till en ökad 

individanpassning av vården.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Hur länge har du haft din Diabetes typ 2? 

Vad har sjukdomen inneburit för dig? (Känslor? Socialt? Förändringar i vardagen? etc.) 

Vilka livsstilsförändringar har du rekommenderats göra av din diabetessköterska? 

Vad har du gjort för förändringar i din livsstil i samband Diabetes typ 2? 

Hur upplever du att göra livsstilsförändringar i samband med Diabetes typ 2? 

Vilka känslor får du i samband med rekommenderade livsstilsförändringar? 

- Kostomläggning? 

- Fysisk aktivitet?  

Har du erfarenhet av några svårigheter i samband med livsstilsförändring? Vilka? 

Vad begränsar genomförandet av livsstilsförändring? 

Hur motiverad är du att genomföra livsstilsförändring? 

Vad motiverar dig till livsstilsförändring?  

- Några faktorer som påverkade din motivation? 

- Varför vill du genomföra/inte genomföra livsstilsförändring?  

Vilka mål har du med din livsstilsförändring? 

Hur ska du göra för att bibehålla motivationen till en livsstilsförändring? 

Vad har dina livsstilsförändringar betytt för dig? 

Vad finns det för resurser i din omgivning som kan stödja dig till i motivation till 

livsstilsförändring (familj? vänner? etc.) 

Vilken roll har diabetessköterskan haft i genomförandet av livsstilsförändring? 

Något annat som du vill ta upp? 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga 2 Informationsbrev till verksamhetschef 

 

Information och förfrågan om godkännande av intervjustudie 

Detta är ett informationsbrev och en förfrågan om godkännande av att genomföra 

intervjustudie hos patienter som tillhör Er verksamhet. Syftet med studien är att 

beskriva erfarenheter av livsstilsförändring hos patienter med Diabetes typ 2. Vi är två 

sjuksköterskor som studerar till distriktsköterskor via Linnèuniversitetet. I 

utbildningsramen ingår ett fördjupningsarbete i form av en magisteruppsats.  

Diabetes typ 2 är en snabbt växande sjukdom som är starkt relaterad till vår livsstil. 

Största delen av sjukdomsutvecklingen skulle kunna förebyggas enbart med hjälp av 

livsstilsförändringar.  

 

För att kunna uppnå vårt syfte är vi intresserade av att få intervjua patienter med 

Diabetes typ 2 för att ta del av deras erfarenheter kring livsstilsförändring i samband 

med sjukdomen. Om Ni godkänner genomförandet av studien önskar vi att Ni ber 

diabetessköterskan på enheten att tillfråga patienter utifrån våra inklusions- och 

exklusionskriterier. Våra inklusionskriterier är att informanterna ska vara 

diagnostiserade med Diabetes typ 2, i ålder mellan 18 år till 75 år och de ska vara villiga 

och bemyndigade att medverka i intervjun. Exklusionskriterier är patienter som vi, som 

författare har eller har haft vårdkontakt med. Icke svensktalande patienter exkluderas 

också då vi inte har ekonomiskt underlag för att bekosta tolk. Även patienter med en 

livssituation som tar fokus från livsstilsförändring exkluderas, såsom cancer, 

närståendes bortgång osv. Vi önskar få tillgång att intervjua 3 patienter som tillhör Er 

verksamhet. När diabetessköterskan tillfrågat patienter som är intresserade att delta i 

studien, önskar vi få tillgång till deras namn, telefonnummer och adress för att kontakta 

dem telefonledes samt skicka hem informationsbrev till dem. 

 

Intervjuerna kommer att ljudinspelas för att underlätta vårt efterarbete. Intervjun 

planeras ta ca 30-40 minuter och är tänkt att hållas på den hälsocentral/vårdcentral som 

patienterna tillhör. Om patienten har andra önskemål för val av plats så anpassar vi oss 

utefter patienternas önskemål.  

 

Datamaterialet kommer analyseras på gruppnivå och hållas konfidentiella. Materialet 

från samtliga intervjuer kommer att förvaras inlåst, då endast vi författare, handledare 



  
 

III 

och examinator har tillgång till intervjumaterialet. Efter studiens genomförande och 

godkännande från Linnèuniversitetet kommer intervjumaterialet att raderas. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att patienten behöver 

motivera anledning. Vi vill även poängtera att materialet som framkommer utifrån 

intervjun, endast kommer användas till denna forskningsstudies ändamål.  

 

Vi behöver svar om godkännande för genomförandes av studien på Er verksamhet 

senast måndag 3 juli. Meddela ditt besked gärna via e-mail. Vid ytterligare frågor eller 

funderingar får ni gärna kontakta oss.  

Med vänliga hälsningar/ Michaela & Johanna. 

 

Michaela Sorttanen   Johanna Rosell 

Mobilnummer: XXXX   Mobilnummer: XXXX 

E-mail: XXXX    E-mail: XXXX 

Till vår hjälp har vi vår handledare:  

Cecilia Fagerström, Titel: Docent, Befattning: Universitetslektor på Linnéuniversitetet.   

E-mail: XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga 3 Informationsbrev till informanter 

 

Information om deltagande i intervjustudie 

Detta är ett informationsbrev till Dig om du vill medverka i vår kommande studie vars 

syfte är att beskriva erfarenheter av livsstilsförändring hos patienter med Diabetes typ 2. 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till distriktsköterskor vid Linnèuniversitetet. I 

utbildningsramen ingår ett fördjupningsarbete i form av en magisteruppsats.  

 

Diabetes typ 2 är en snabbt växande sjukdom som är starkt relaterad till vår livsstil. 

Största delen av sjukdomsutvecklingen skulle kunna förebyggas enbart med hjälp av 

livsstilsförändringar. Motivation till livsstilsförändring hos patienter med Diabetes typ 2 

kan skilja sig åt. För att förbättra distriktsköterskans motiverande arbete behöver vi 

kunskap utifrån patienters erfarenheter om vad som påverkar motivationen till 

livsstilsförändring. 

 

För att kunna uppnå vårt syfte är vi intresserade av att få intervjua Dig och få ta del av 

dina erfarenheter kring livsstilsförändring i samband med Diabetes typ 2. För att få 

kontakt med Dig har vi tagit kontakt med verksamhetschef på din 

hälsocentral/vårdcentral, som i sin tur bett din diabetessköterska tillfråga deltagare som 

uppfyller våra inklusionskriterier för att få medverka i studien.   

 

Intervjun kommer att ljudinspelas för att underlätta vårt efterarbete. Intervjun planeras 

ta ca 30-40 minuter och är tänkt att hållas på den hälsocentral/vårdcentral du tillhör. Om 

du har andra önskemål för val av plats så anpassar vi oss utefter dina önskemål. 

 

Datamaterialet kommer analyseras och presenteras på gruppnivå så att ingen enskild 

individ kommer kunna identifieras. Materialet från samtliga intervjuer kommer att 

förvaras inlåst, då endast vi författare, handledare och examinator har tillgång till 

intervjumaterialet. Efter studiens genomförande och godkännande från 

Linnèuniversitetet kommer intervjumaterialet att raderas. 

När magisteruppsatsen är klar kommer du, om du önskar, få ta del av resultatet via e-

post. Magisteruppsatsen kommer även finnas tillgänglig via Linnéuniversitetets portal.   

Ditt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att du behöver 

motivera anledning. Om du väljer att inte delta eller avbryter deltagandet, kommer 



  
 

V 

beslutet inte att påverka din framtida vård. Vi vill även poängtera att materialet som 

framkommer utifrån intervjun, endast kommer användas till denna forskningsstudies 

ändamål.  

 

Om du har några frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss.  

Med vänliga hälsningar/ Michaela & Johanna. 

 

Michaela Sorttanen   Johanna Rosell 

Mobilnummer: XXXX   Mobilnummer: XXXX 

E-mail: XXXX   E-mail: XXXX 

 

Till vår hjälp har vi vår handledare:  

Cecilia Fagerström, Titel: Docent, Befattning: Universitetslektor på Linnéuniversitetet.   

E-mail: XXXX 
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Bilaga 4 Samtyckesformulär 

 

Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av informationen om studien; ”Livsstilsförändring i samband med 

Diabetes typ 2 – en intervjustudie ur patientens perspektiv”. Jag har fått möjlighet att 

ställa frågor, fått dem besvarade och samtyckt till deltagande. 

 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan utan att ange orsak.  

 

 

Underskrift av deltagare 

 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 

 

Underskrift av informationsgivare 

 

Namnförtydligande, ort, datum 

 


