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Abstrakt 
Bakgrund: Prediabetes är starkt relaterat till en ohälsosam livsstil och är ett 

växande folkhälsoproblem. Det är av stor vikt att påbörja livsstilsförändring i 

ett tidigt stadium för att förhindra utveckling till diabetes typ 2. 

Distriktssköterskans uppdrag innebär att stödja patienter med prediabetes till 

livsstilsförändringar.                                                                                  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva vuxna patienters erfarenheter av 

livsstilsförändring vid prediabetes.                                                          

Metod: Kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Nio vuxna 

personer med prediabetes intervjuades. Data analyserades genom kvalitativ 

manifest innehållsanalys.                                                                      

Resultat: Utifrån analysen identifierades fyra huvudkategorier och tio 

underkategorier. Huvudkategorierna bestod av: Den egna hälsans betydelse 

vid livsstilsförändring, som beskriver den fysiska och psykiska hälsans 

påverkan vid livsstilsförändring. Den egna motivationens betydelse, den 

främsta motivationen att genomföra livsstilsförändring var oron att insjukna i 

diabetes typ 2. För att lyckas med livsstilsförändringar behövde patienterna 

skapa nya rutiner och vanor. Vårdrelationens betydelse, framhäver behovet 

av stöd från sjuksköterskan. Relationen med sjuksköterskan och bemötandet 

var betydelsefullt för att lyckas med livsstilsförändring. Omgivningens 

påverkan, familj och vänner beskrevs ha både en positiv och negativ 

inverkan vid genomförande av livsstilsförändring.                                                                                       

Slutsats: Insikten fanns hos patienter med prediabetes att de behövde göra en 

livsstilsförändring. Trots insikten kunde det vara svårt att genomföra samt 

bibehålla livsstilsförändringen. Sjuksköterskans roll och stödjande funktion 

var betydelsefull för att främja livsstilsförändringen.  

Nyckelord  

Erfarenheter, Livsstilsförändring, Motivation, Prediabetes, Sjuksköterskans 

roll 
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Abstract 
Background: Prediabetes is strongly related to an unhealthy lifestyle and it 

is a growing public health problem. It is of great importance to start a 

lifestyle change at an early stage to prevent type 2 diabetes. The primary care 

nurse ́s mission is to support patients with prediabetes to a lifestyle change.  

Objective: The aim of the study was to describe experiences of lifestyle 

changes on adult patients with prediabetes.  

Method: Qualitative study with semi-structured interviews. Adult persons 

with prediabetes  were interviewed. The interviews were analyzed with a 

qualitative manifest content analysis.  

Results: Four main categories and ten subcategories were identified from the 

analysis. The main categories were consisted of: The importance in personal 

health in lifestyle change, which described the impact of the physical and 

mental health in lifestyle change. The importance of self- motivation, the 

main motivation to implement lifestyle change was the concern of 

developing type 2 diabetes. To succeed with the lifestyle change, the patients 

needed to create new routines and habits. The importance of healthcare 

relationship, emphasising the need for support from the nurse. The 

relationship with the nurse and the receiving of the patients was of high 

significance to succeed with the lifestyle changes. The impact of the 

surrounding, family and friends were described to have booth a positive and 

a negative impact on the implementation in lifestyle change.   

Conclusion: The patients with prediabetes had the insight that they needed to 

make a lifestyle change. Despite reaching the insight, the patients found it 

difficult to implement and sustain the lifestyle change. The nurses role and 

supportive functions were of great significance for facilitating a lifestyle 

change.  
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1 Inledning 

Prediabetes är starkt relaterat till en ohälsosam livsstil och är ett växande 

folkhälsoproblem. Utan åtgärd kan det leda till diabetes typ 2 med ytterligare 

risk för olika komplikationer. Diabetes typ 2 är en livslång sjukdom som kan 

leda till ohälsa hos patienten. Distriktssköterskans uppdrag innebär att hjälpa 

och stödja patienter med prediabetes till livsstilsförändringar. Vår erfarenhet 

sedan tidigare är att flertalet patienter upplever det svårt att genomföra 

livsstilsförändringar samt att bibehålla motivationen till bestående 

förändring. Det finns mycket litteratur och studier skrivna utifrån vårdarens 

perspektiv, om olika metoder för hur denne kan hjälpa patienter i 

genomförandet av livsstilsförändringar. Däremot är det endast få studier som 

är gjorda utifrån patientens perspektiv. Vi har därför valt att fråga patienter 

om hur de upplever genomförandet av livsstilsförändringar vid prediabetes. 

Författarna hoppas att studien kommer att tillföra ny kunskap som kan leda 

till ökad förståelse för patientens situation och därigenom få ett nytt 

förhållningssätt till hur vi bäst i vår nya yrkesroll ska kunna stödja dessa 

patienter till förändring.  

2 Bakgrund  

2.1 Ohälsosamma levnadsvanor 
Ohälsosamma levnadsvanor är den främsta orsaken till sänkt livskvalitet, 

kroniska sjukdomar och förtidig död. Tobaksrökning, riskbruk av alkohol, 

ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet är faktorer som kan 

leda till utveckling av det som benämns vällevnads- eller livsstilssjukdomar. 

Till dessa räknas hjärt-kärlsjukdomar, cancer, typ- 2 diabetes och kroniska 

luftvägssjukdomar. Gemensamt för dessa sjukdomar är att de går att 

förebygga genom ett hälsosamt levnadssätt (Holm Ivarsson, 2014). 

Ohälsosamma levnadsvanor har ett starkt samband med sociala faktorer. Låg 
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utbildningsnivå, ekonomiska problem och att inte vara född i Sverige är 

faktorer som påverkar till en lägre hälsosam nivå (Socialstyrelsen, 2011). 

2.2 Diabetes   
Diabetes är ett globalt hälsoproblem och en av fyra vällevnadssjukdomar där 

förebyggande insatser prioriteras för att minska dödligheten i sjukdomen 

fram till 2030 (United Nations, 2015). Enligt statistik från 2017 var det mer 

än 400 miljoner människor som levde med sjukdomen i världen. Diabetes är 

en sjukdom som ökar i hela världen, framför allt i låg och 

medelinkomstländer och var orsaken till 5 miljoner dödsfall 2015. Prognosen 

visar att antalet vuxna med diabetes kommer att vara närmare sju miljoner år 

2045. Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes och står för 

omkring 90% av fallen (International Diabetes Federation [IDF], 2017).  

Diabetes typ 2 är en kronisk progressiv sjukdom som kan leda till flertalet 

komplikationer som exempelvis kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar 

och nervskador, för tidig död och lägre grad av upplevd hälsa (World Health 

Organisation, [WHO], 2016). Vidare beskriver WHO (2016) att risken för 

utveckling till diabetes typ 2 beror på flertalet olika faktorer. Genetiska 

faktorer, metabola variationer, etnicitet, ärftlighet och hög ålder är faktorer 

som individen inte själv kan påverka. Andra faktorer som påverkar 

utvecklingen är olika riskfaktorer kopplade till levnadsvanor som rökning, 

övervikt, fetma, fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor. Detta är 

faktorer som individen själv kan påverka genom ett mer hälsosamt 

levnadssätt (WHO, 2016). Forskning har påvisat samband mellan hög ålder, 

övervikt och fetma i kombination med förhöjt blodglukos som ökad risken 

för diabetes typ 2 (De Jesus et al., 2017; Elinder, Hakimi, Lager & Patterson, 

2017). Diabetes typ 2 och dess följdsjukdomar står för stora kostnader för 

hälso-och sjukvården och samhället. Kostnaderna förväntas fortsätta att öka 

som en följd av att allt fler insjuknar i diabetes typ 2 samt att allt fler lever 

längre med sjukdomen (Socialstyrelsen, 2018a).  



 

3 

 

2.3 Prediabetes 
Prediabetes är en allvarlig och ofta förbisedd sjukdom som ökar risken för att 

utveckla diabetes typ 2 och hjärt- kärlsjukdom (Österson, 2009; Watson, 

2016). Impaired Fasting Glucos (IFG) eller Impaired Glucos Tolerance (IGT) 

benämns i Sverige som prediabetes. Begreppet prediabetes kommer 

fortsättningsvis användas genomgående i arbetet. Enligt WHO (2006) 

definieras prediabetes som en förhöjd glukosnivå hos individer och är ett 

förstadium till utveckling av diabetes typ 2. Glukosvärdet är på gränsen 

mellan ett normalt förhöjt glukosvärde och ett lågt, förhöjt värde utanför 

referensintervallet. WHO har enats om en Europeisk definition av 

prediabetes som innebär ett faste glukosvärde mellan 6,1 och 6,9 mmol/L 

alternativt en nedsatt glukostolerans med normalt glukosvärde som är förhöjt 

till 8,9-12,1 mmol/L efter peroral glukosbelastning (WHO, 2006).  

Förändrade levnadsvanor bidrar till att utvecklingen av prediabetes ökar i 

världen och i Sverige. Begreppet prediabetes är för flertalet i allmänheten 

okänt, trots att prevalensen i Sverige beräknas vara cirka tio procent av 

befolkningen (Swenurse, 2017). Prediabetes är ett begrepp som beskriver ett 

tillstånd hos patienten och är således ingen diagnos. Personer med 

prediabetes har oftast inga symtom men är ändå klassificerade som 

högriskpatienter för utveckling av sjukdom. Det faktum att patienter inte är 

diagnostiserade till ”en riktig sjukdom” kan utgöra en risk för patienters 

förståelse för allvaret med situationen (Lykke Hindhede, 2014). Det är av 

stor vikt att tidigt upptäcka patienter med dessa riskfaktorer för att kunna 

förebygga och påbörja behandling så som livsstilsförändring (Österson, 

2009; Watson, 2016). 

2.4 Livsstilsförändringar vid prediabetes 
Hallberg (2010) anser att genomförande av livsstilsförändringar inte är lätt då 

det är en vana och ett beteende som måste förändras. Personerna måste få 

kunskap och bli medvetna om sambandet mellan livsstil och hälsa samt ha 
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motivation och tilltro till den egna förmågan att klara av en förändring av sitt 

beteende till en mer hälsosam levnadsvana (Hallberg, 2010). 

Rekommenderade livsstilsförändringar vid prediabetes är åtgärder som rör 

matvanor och fysisk aktivitet. Bra val av livsmedel och viktnedgång kan 

stabilisera blodglukos och ge förbättrad metabol kontroll (Socialstyrelsen, 

2018a). Flera studier visar att förändrade matvanor i form av minskat 

energiintag och fysisk aktivitet minskar risken för utveckling av diabetes typ 

2 vid prediabetes (DeJesus et al., 2017; Nielsen, Bakke & Gallefors, 2011). 

Läkemedel kan också användas för att sänka blodsockernivån men är inte 

lika effektivt som livsstilsförändringar (WHO, 2016). 

2.4.1 Fysisk aktivitet och kostvanor 

Fysisk aktivitet innebär all rörelse som ger en ökad energiomsättning i 

musklerna, till exempel promenader, trädgårdsarbete, aktivt friluftsliv och 

fysisk träning. Allmänt rekommenderas att vara fysiskt aktiv under 

sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Ytterligare hälsoeffekter ses vid 

ökad mängd fysisk aktivitet. Långa perioder av stillasittande är viktigt att 

motverka eftersom stillasittande i sig är en riskfaktor för utveckling av 

prediabetes, vilket även gäller personer som i övrigt är aktiva (Holm 

Ivarsson, 2014). Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) bör vårdpersonal 

använda fysisk aktivitet på recept (FaR) för att motivera till ökad fysisk 

aktivitet. Vidare anges att de främsta riskfaktorerna för sjukdomsbörda i 

Sverige är ohälsosamma matvanor, som ett för högt intag av salt samt ett för 

lågt intag av frukt och grönt. Nordiska näringsrekommendationer [NNR], 

2012 beskriver att hälsosamma matvanor kan minska risken av insjuknande i 

hjärtkärlsjukdomar, övervikt, typ 2 diabetes och cancer.  

2.5 Distriktssköterskans yrkesroll och ansvar  
Enligt Socialstyrelsen (2018a) är individanpassad information och utbildning 

om prediabetes och dess behandling det som möjliggör för patienter att fatta 

egna beslut om fortsatta åtgärder baserat på kunskap och en medvetenhet om 
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risker. Vidare rekommenderar Socialstyrelsen (2018a) screening, utbildning 

och strukturerad uppföljning av personer med prediabetes men säger 

samtidigt att det idag saknas rutiner för ett sådant arbete. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) är det primärvårdens ansvar att främja 

hälsa samt förebygga sjukdom på individ och gruppnivå. Distriktssköterskan 

har en självklar roll i arbetet med livsstilsförändringar med sitt breda 

omvårdnadskunnande och nära kontakt med patienter med prediabetes 

(Swenurse, 2017). Enligt kompetensbeskrivning för distriktssköterskor 

innebär arbetet att stödja och stärka individer genom ett patientcentrerat 

förhållningssätt. Målet är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa samt lindra lidande. Distriktssköterskans roll är att ge patienten 

kunskap, verktyg och stöd i sin hälsoutveckling (Swenurse, 2008). Nationella 

riktlinjer och rekommendationer har utformats för att stödja personer att 

förändra sina ohälsosamma levnadsvanor. Rekommendationerna innefattar 

rådgivning i form av samtal såsom rådgivande- eller kvalificerade 

rådgivande samtal, till exempel motiverande samtal (Socialstyrelsen, 

2018b). Genom motiverande samtal kan distriktssköterskan stödja individer 

till att själv öka kontrollen över sin egen hälsa och förbättra den. Samtalet 

stärker patientens egenmakt (empowerment) och gör att patienten får en 

central roll i sin egen hälsoutveckling (Socialstyrelsen, 2011). Kvalificerade 

rådgivande samtal förutsätter att distriktssköterskan har en fördjupad 

ämneskunskap och är utbildad i metoden som används i samtalet 

(Socialstyrelsen, 2018b). Motiverande samtal [MI] är en utveckling av 

patientcentrerad dialog och innebär en personcentrerad rådgivningsstil. 

Metoden är särskilt utvecklad för att lösa ambivalens inför livsstilsförändring 

vid ohälsosamma levnadsvanor samt stärka patientens egen motivation till 

förändring (Holm Ivarsson, 2014; Miller & Rollnick, 2013). Motiverande 

samtal är en betydelsefull metod för distriktssköterskor i primärvården vid 

arbete med livsstilsförändringar. MI tydliggör distriktssköterskans roll 

vid livsstilsförändringar genom bättre struktur på samtalet vilket främjar 
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dialogen med patienten. Samtalsmodellen ökar medvetenheten hos 

distriktssköterskan och skapar trygghet i samtalet (Brobeck, Bergh, 

Odencrants, & Hildingh, 2011). Utbildning och stöd genom personcentrerade 

samtal är en av de mest effektiva metoderna att medvetandegöra vikten av 

hälsosamma levnadsvanor hos patienten (Swenurse, 2017). Att motivera 

patienter till livsstilsförändring kan vara en utmaning både för 

distriktssköterskan och patienten (Karlsen, 2013). 

2.6 Patientens perspektiv 
Det krävs stor motivation hos patienten för att kunna förändra vanor och 

beteende som hen haft under flera år. Motivation handlar om att lära sig 

något nytt och innebär att röra sig mot ett mål. För detta krävs att individen 

är mottaglig för kunskap och handling men är också beroende av samspelet 

mellan inre och yttre faktorer. Tidigare erfarenhet, förväntningar och mål är 

individens inre faktorer som påverkar motivationen medan relationen med 

hälso- och sjukvårdspersonal och socialt nätverk är yttre faktorer som kan 

påverka motivationen (Karlsen, 2013). När personer med prediabetes får råd 

om att förändra sina levnadsvanor samt strukturerad uppföljning kan 

utvecklingen av typ 2 diabetes förhindras eller fördröjas (Swenurse, 2017). 

Flertalet patienter som fått diagnosen prediabetes kan uppleva känslor av 

osäkerhet kring sjukdomen vilket påverkar personen både fysiskt, psykiskt 

och socialt. Det upplevs som en kamp att genomföra bestående 

livsstilsförändringar som krockar med tidigare vanor och rutiner (Youngs, 

Gillibrand & Philips, 2016). En studie av Jallinoja, Pajari och Absetz, (2008) 

definierar tre olika aspekter vid livsstilsförändring vid prediabetes. Patienter 

kunde uppleva hopplöshet då livsstilsförändringen ansågs för svår och 

omöjlig. Detta skapade skuldkänslor för att inte klara av förändringen och det 

fanns en medvetenhet om riskerna med fortsatt ohälsosamt leverne. Andra 

beskrev det som en konstant kamp och en svaghet vilket gjorde att de 

försökte undkomma egenansvaret och att det var svårt att styra sitt beteende. 
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Den sista insikten handlade om grundläggande motivation som krävdes för 

att införa en ny rutin och vana vilket kunde bli resultatet efter en lång kamp. 

3 Teoretisk referensram 

Studien utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv där resultatet kommer att 

analyseras och diskuteras med stöd av Orems egenvårdsteori och från ett 

hälsoperspektiv. Orem (2001) egenvårdsteori beskriver egenvård som en 

kapacitet vilken är förvärvad och påverkas av förhållanden och faktorer i 

miljön. Det grundläggande antagandet är att egenvård är en aktivitet som 

utförs av personen själv och kan utgå från ett inlärt beteende men även som 

en medveten handling. Enligt Orem är det personens eget ansvar att välja en 

livsstil som förbättrar dennes livskvalitet och det är personen själv som 

beslutar om eller när egenvård ska ske. Förmågan till egenvård styrs av bland 

annat ålder, kunskap, livserfarenhet, livsvillkor samt sociala och 

psykologiska faktorer. Orems egenvårdsmodell delas in i tre olika teorier; 

egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Tillsammans bildar dess 

tre teorier en generell omvårdnadsteori. Egenvård innebär att utifrån 

personens hälsoproblem klargöra egenvårdsbehovet och utifrån det planera 

och genomföra handlingar som säkerställer hälsa och välbefinnande. 

Egenvårdsbrist beskrivs som ett tillstånd där personen själv inte har 

förmågan att utföra egenvård såsom att utföra åtgärder som ger resultat. 

Omvårdnadssystem kan förklaras som en handling där sjuksköterskan 

vägleder, stödjer och undervisar patienten till egenvård (Orem, 2001). 

WHO (1986) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och 

handikapp. Enligt Svensson och Hallberg, (2010) inbegriper hälsa fyra 

positiva värden: Långt liv, friskt liv, rikt liv och jämlikt liv. I definitionen 

betonas att en god hälsa ska ses som en resurs för samhället och dess 

individer och inte enbart som ett mål i sig (Svensson & Hallberg, 2010). 
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Hälsa påverkas av sociala och personliga resurser och är en tillgång för 

mänskligt liv och social utveckling. Ökad kontroll över egen hälsa och dess 

förhållanden som påverkar leder till förbättring av hälsa (WHO, 1986). För 

att ytterligare förstå begreppet hälsa relateras till Katie Erikssons vårdteori 

som beskriver hälsa som ett tillstånd som kan förändras. Hälsa innefattar 

både ett fysiskt tillstånd och en upplevelse av kroppsligt, själsligt och andligt 

välbefinnande och definieras som att vara hel och integrerad. Individen kan 

genom egna handlingar i samspel med anhöriga och vänner skapa kroppsligt 

välbefinnande, tillit och tillfredsställelse hos sig själv för att uppnå hälsa. För 

att utföra egenvård behöver individen någon form av stöd från en 

professionell vårdare vars uppgift är att upprätthålla, igångsätta eller stödja 

processer som främjar hälsa (Eriksson, 2000).  

Denna studie syftar till att beskriva patienters upplevelser av 

livsstilsförändring och detta kan förstås utifrån Orems egenvårdsteori som 

betonar att det är personens eget ansvar att genomföra egenvård som leder till 

ökad livskvalitet. Katie Eriksson beskriver att det finns olika aspekter som 

påverkar upplevelsen av hälsa och att det är ett tillstånd som kan förändras. 

De personer vi avser att studera har olika förutsättningar och behov som 

påverkar deras hälsa detta kommer att kunna förstås och förklaras utifrån 

Erikssons definition av hälsa. Eriksson beskriver vidare att individer själva 

kan påverka sin hälsa genom olika handlingar. För att utföra egenvård krävs 

stöd från en professionell vårdare. Distriktssköterskan har till uppgift att 

tillsammans med patienten klargöra egenvårdsbehovet och utifrån det 

vägleda, stödja och undervisa patienten till livsstilsförändring vilket stämmer 

väl överens med både Orems och Erikssons teori. 

4 Problemformulering  

Prediabetes är ett folkhälsoproblem som ökar i hela världen, orsakat av 

förändrade levnadsvanor såsom ökat stillasittande, ohälsosamma kostvanor 
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och minskad fysisk aktivitet. Livsstilsförändringar gör det möjligt att 

förhindra eller fördröja utveckling av prediabetes till diabetes typ 2, som är 

en kronisk sjukdom med livslång behandling. Diabetes typ 2 och dess 

följdsjukdomar kan medföra ohälsa och lidande hos patienten och leda till 

stora kostnader för både hälso- och sjukvården och samhället. Vid 

prediabetes är det vanligt att patienten inte har några symtom, därför är det 

av stor vikt att distriktssköterskor kan upptäcka samt motivera och stödja 

patienter till ett mer hälsosamt levnadssätt. Det finns studier om hur 

distriktssköterskor ska bedriva det hälsofrämjande arbetet utifrån olika 

metoder. Vidare finns forskning som beskriver att patienter bör ändra sin 

livsstil vid upptäckt av riskfaktorer. Hälsosamma livsstilsförändringar kan 

vara svåra att genomföra och bibehålla för patienten. Det saknas forskning 

utifrån patientens perspektiv gällande livsstilsförändring vid prediabetes, de 

studier som finns beskriver i huvudsak patienters upplevelser av 

hälsofrämjande arbete generellt. Det är således av stor vikt att fler studier 

görs om patienters upplevelser av livsstilsförändringar vid prediabetes för att 

öka förståelsen om patientens situation. Utifrån den nya kunskapen kan 

distriktssköterskan få en djupare förståelse för hur patienter kan hjälpas till 

förändring. 

5 Syfte  

Syftet var att beskriva vuxna patienters erfarenheter av livsstilsförändring vid 

prediabetes. 

6 Metod 

6.1 Design 
Utifrån studiens syfte genomfördes en kvalitativ empirisk intervjustudie med 

induktiv ansats. Genom en kvalitativ design kan en djupare förståelse 

utvecklas utifrån informanternas perspektiv och beskrivas utifrån densammes 
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upplevelser (Polit & Beck, 2017). En empirisk studie utgörs av information 

om verkligheten och genom en induktiv ansats studeras fenomenet 

förutsättningslöst för att sedan beskrivas så korrekt som möjligt (Priebe & 

Landström, 2017).  

6.2 Urval med inklusions- och exklusionskriterier 
Vid kvalitativa intervjustudier är variationen viktig, vilket innebär att få 

spridning av upplevelser eller uppfattningar om fenomenet som ska 

undersökas (Kristensson, 2014). För att besvara studiens syfte tillämpades ett 

bekvämlighetsurval. Enligt Kristensson (2014), syftar bekvämlighetsurvalet 

till att välja informanter som är tillgängliga i ett specifikt sammanhang. 

Personer som inkluderades hade konstaterad prediabetes sedan minst ett år 

och var hänvisade till livsstilssjuksköterskan för samtal om 

livsstilsförändring. Personer som inkluderades skulle också vara vuxna över 

18 år och behärska svenska språket. Exklusionskriterier; var personer med 

redan utvecklad diabetes typ 2 eller annan kronisk sjukdom som tog fokus 

från livsstilsförändringen. Även personer som författarna hade haft eller har 

en vårdrelation med exkluderades. 

6.3 Genomförande 
Informationsbrev om studiens syfte och genomförande skickades till 

verksamhetschefer vid tre olika hälsocentraler i en region i södra Sverige i 

februari 2019, (Bilaga 1). Verksamhetscheferna ombads att godkänna studien 

skriftligt. På hälsocentralerna arbetade olika professioner med patienter med 

prediabetes såsom diabetessjuksköterska, livsstilssjuksköterska eller 

distriktssköterska. Fortsättningsvis kommer författarna genomgående att 

använda benämningen sjuksköterskor i arbetet och avser då samtliga tre 

professioner. Efter verksamhetschefernas godkännande informerades 

sjuksköterskor på de utvalda hälsocentralerna personligen av författarna; om 

studiens syfte, tillvägagångssätt, konfidentialitet, frivillighet och rätten till 

avbrytande av deltagande om personen önskade samt studiens inklusions- 
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och exklusionskriterier. Sjuksköterskorna ombads sedan att lämna muntlig 

och skriftlig information om studien till personer som uppfyllde 

inklusionskriterierna samt var intresserade av att delta i studien, (Bilaga 2). 

Personer som visade intresse för deltagande ombads lämna namn och 

telefonnummer till sjuksköterskan där författarna kunde nå dem. De personer 

som visat intresse för att delta i studien kontaktades därefter telefonledes av 

författarna för att ytterligare presentera studiens syfte och genomförande 

samt bestämma tid för intervju om de fortsatt ville delta.  

Totalt var det tolv personer som visade intresse för att delta i studien. Vid 

närmare granskning var det två personer som exkluderades eftersom de 

utvecklat diabetes typ 2. En person hade anmält sitt intresse för att medverka 

i studien men var oanträffbar vid upprepade försök att nås, och exkluderades 

därför från studien. Ingen ny person tillfrågades då nio personer ansågs ge ett 

tillräckligt brett intervjumaterial. Totalt intervjuades nio personer, tre män 

och sex kvinnor i ålder mellan 33–78 år. Den genomsnittliga tiden för 

intervjuerna var 19 min.                                                                                  

6.4 Datainsamling 
Data samlades in genom en semistrukturerad intervjuguide, där författarna på 

förhand konstruerat flera öppna frågor, att använda som stöd under intervjun, 

(Bilaga 3). Intervjuguidens frågor utformades för att svara mot studiens syfte. 

Frågorna behövde inte tas i samma ordning utan anpassades efter vad som 

kom upp i intervjun. Genom att utgå från en frågeguide säkerställs att samma 

information efterfrågas hos samtliga informanter (Polit & Beck, 2017) samt 

för att ge en viss struktur för intervjun (Danielsson, (2017). Frågorna 

kompletterades vid behov med följdfrågor för en djupare och fylligare 

beskrivning (Polit & Beck, 2017). Intervjuerna genomfördes under 

augusti/september månad 2019. En provintervju genomfördes i enlighet med 

Danielsson (2017) rekommendationer för att säkerställa att tänkta 

intervjufrågor var relevanta för studiens syfte samt för att testa den tekniska 
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utrustningen. Provintervjun bedömdes besvara studiens syfte och 

inkluderades i studien. Författarna genomförde fem respektive fyra intervjuer 

vardera. Intervjuerna genomfördes med en författare tillsammans med 

informanten och de fick själva välja plats för intervjuerna. Fem av 

intervjuerna hölls på en hälsocentral i enskilt samtalsrum och fyra intervjuer 

gjordes i informantens hem. Varje enskild intervju inleddes med en kort 

presentation av intervjuaren, studiens syfte och samtycke till studien. 

Skriftligt samtycke till studien gavs av informanterna innan intervjun 

påbörjades, (Bilaga 2). Informanterna informerades även om rätten till 

avbrytande av intervjun närhelst de önskade. Samtliga intervjuer spelades in 

via diktafon för att sedan transkriberas ordagrant direkt efter genomförd 

intervju.  

6.5 Analysprocess 
Data analyserades i enlighet med Lundman och Graneheim (2017) genom 

kvalitativ manifest innehållsanalys. Vid kvalitativa studier används manifest 

innehållsanalys för att granska texter med låg grad av tolkning genom att 

identifiera skillnader och likheter i texten. Det manifesta innehållet i texten är 

det som uttrycks i texten och kan beskrivas och förklaras i form av kategorier 

(Lundman & Graneheim, 2017). Författarna avlyssnade och transkriberade 

ordagrant de intervjuer som de själva hade utfört. Därefter lästes samtliga 

intervjutexter enskilt upprepade gånger för att få en förståelse för 

datamaterialet och skapa en helhetsbild av analysenheten. Analysenheten 

innefattar all data i form av texter från samtliga intervjuer. Avvägningen är 

att inbegripa en tillräckligt stor analysenhet för att få en helhet samtidigt som 

datamängden måste vara tillräckligt liten för att vara möjlig att hantera i 

analysprocessen (Lundman & Graneheim, 2017; Danielsson, 2017). 

Författarna sökte sedan efter mönster i texten enskilt och sedan tillsammans 

för att finna likheter och skillnader i materialet. Författarna fortsatte sedan 

gemensamt med att analysera analysenheten. Meningsenheter kondenserades 

sedan till kortare text utan att det centrala innehållet förlorades. Därefter 
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kunde innehållet abstraheras genom att tillföra koder som kort beskrev 

meningsenhetens innehåll. Flera koder med liknande innehåll sammanfördes 

sedan till olika underkategorier som i sin tur ordnades under olika 

huvudkategorier. Viktigt var att ingen data fick falla mellan två kategorier 

och passa in i flera kategorier. Exempel på analysförfarande presenteras i 

(Tabell 1), (Lundman & Graneheim, 2017).  

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Under-  

kategori 

Huvud- 

kategori 

Nu har jag mått så 

dåligt psykiskt, och 

då står man där, då 

vet jag att man inte 

ska göra det där men 

då är man svag, jätte 

svag är man, och det 

är väl en tröstätning 

antar jag, eller hur 

man ska se det. 

Nu har jag mått så 

dåligt psykiskt och 

då är man jätte 

svag. Jag vet att jag 

inte ska göra det 

där. Men det är lätt 

att man tröstäter då. 

Den psykiska 

hälsan 

påverkar 

möjligheten 

till livsstils-

förändring. 

Psykisk 

hälsa 

Den egna 

hälsans 

betydelse 

vid 

livsstils-

förändring 

Vetskapen om att jag 

måste ta tag i det och 

det är väl en liten 

hjälp också att ta tag i 

det. Men just nu har 

jag inte ändrat på min 

livsstil särskilt 

mycket. Men det 

ligger i bakhuvudet 

hela tiden, jag borde, 

jag borde, eftersom 

jag har prediabetes. 

Vetskapen om att 

jag borde ta tag i 

livsstils-

förändringen 

hjälper. Det ligger i 

bakhuvudet hela 

tiden, jag borde 

ändra min livsstil 

eftersom jag har 

prediabetes. 

 

Vetskap om 

prediabetes 

ger insikt om 

behov av 

livsstils-

förändring. 

 

Insikt om 

behovet av 

livsstils-

förändring 

Den egna 

motivation

ens 

betydelse 

vid 

livsstils-

förändring 
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Bara av att jag fick 

komma till henne så 

tänkte jag nog till lite 

där. Om jag inte hade 

fått komma till henne, 

utan doktorn bara 

sagt provsvaren då 

hade jag inte brytt 

mig.  

Att få komma till 

livsstilssjukskötersk

an gjorde att jag 

tänkte till. Endast 

provsvar hade inte 

haft någon 

påverkan. 

Betydelse att 

få komma till 

livsstils-

sjuksköterskan 

Sjuk-

sköterskans 

roll 

Vård-

relationens 

betydelse 

Det underlättar ju att 

gå ut och gå och träna 

om man är några 

stycken. Det är ju 

lättare att det blir av 

då och mycket 

roligare. 

Lättare att träna om 

man är några 

stycken. Det blir 

roligare då. 

Omgivningen 

kan vara ett 

stöd att 

träningen blir 

av. 

Stödjande Om-

givningens 

påverkan 

Tabell 1 

6.6 Forskningsetiska överväganden 
Inom omvårdnadsforskning används i regel de fyra etiska principerna såsom 

autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och 

rättviseprincipen (Mårtensson & Fridlund, 2017). Även 

Helsingforsdeklarationen som utarbetats av World Medical Association 

[WMA], (2018) har välkända riktlinjer för medicinsk klinisk forskning. 

Såsom att balansera risker och fördelar med studien gentemot samhället och 

individen och överväga behovet av ny kunskap utifrån deltagarnas hälsa och 

intresse. Vidare bör forskningen granskas av oberoende personer för 

bedömning om studien är etisk (World Medical Association, 2018).  

Autonomiprincipen handlar om personers möjlighet till självbestämmande 

vilket innebär krav på informerat och frivilligt samtycke samt rätten att 

avbryta sitt deltagande i studien utan att behöva ange skäl.  
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Även tystnadsplikten är en del av autonomiprincipen (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(SFS 2003:460) anger också att deltagande personer i studier som rör 

människor ska ges tillräcklig information om studien samt ge sitt samtycke 

till deltagande. Informanterna informerades muntligt och skriftligt om 

studiens syfte och tillvägagångssätt samt att deltagandet var frivilligt och att 

de när som helst kunde avbryta sitt medverkande utan negativa följder. 

Muntligt och skriftligt samtycke inhämtades innan intervjuerna påbörjades, 

(Bilaga 2). Godhetsprincipen innebär att forskningen ska vara till nytta för de 

som forskningen berör och för sjukvården. Genom principen att inte skada 

ska deltagarnas säkerhet garanteras och säkerställa konfidentialitet 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). I enlighet med principen att inte skada samt 

Helsingforsdeklarationen garanterade författarna konfidentialitet med respekt 

för individens integritet genom att inspelade intervjuer och tillhörande 

material förvarades i låst skåp. Varje intervju avidentifierades genom 

erhållande av ett nummer. Numrering gjordes för att hålla isär de olika 

intervjuerna. I enlighet med Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) kan därför 

inte det transkriberade materialet och det slutliga resultatet härledas till 

någon enskild person.  Rättviseprincipen handlar om att alla individer ska 

behandlas likvärdigt med särskild hänsyn till svaga och utsatta grupper 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). För att undvika beroendeförhållande mellan 

informant och intervjuare exkluderades personer som författarna har eller 

haft en vårdrelation med.   

Efter etisk egengranskning, (Bilaga 4), gjordes en bedömning i samråd med 

handledaren om vidare ansökan till Etikkommitté Sydost, (Bilaga 5). I 

enlighet med WMA (2018) har därmed en oberoende granskning av studiens 

syfte och genomförande gjorts av etisk kommitté. Efter synpunkter från 

Etikkommitté Sydost ändrades det tänkta genomförandet av studien. 

Författarna har förtydligat att sjuksköterskan inte valde ut patienter utan 
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tillfrågade de hon träffade under perioden mars till augusti 2019. Detta för att 

undvika en situation där sjuksköterskan valde ut patienter som hen ansåg 

lämpliga för studien samt med hänsyn till patientens beroendeställning till 

sjuksköterskan. Studien har fått rådgivning av etisk kommitté för att kunna 

genomföras, Dnr: EPK 563-2019.  

Under hela magisteruppsatsens genomförande har etiska överväganden 

fortlöpande beaktats genom att reflektera över egna handlingar, etiska 

principer och lagar som berör forskningsetik. De personer som deltagit i 

studien tillhör en sårbar patientgrupp som kan känna sig utpekade och kan 

uppleva skam över att inte leva hälsosamt och på så sätt själva orsakat att de 

har prediabetes. Enligt Sandman och Kjellström (2013) är det viktigt att 

värna integritet och välbefinnande när studier görs med personer som kan 

anses sårbara. Hänsyn har tagits till personernas integritet och välbefinnande 

genom att sträva efter ett respektfullt och jämlikt förhållningssätt utan att 

kränka eller nedvärdera de personer som deltagit i studien. Vår bedömning är 

att denna studies utformning, genomförande eller resultat inte kunde vara till 

skada för patienter. Nyttan med studien är stor då patienters erfarenheter av 

livsstilsförändring anses kunna förbättra vården för personer med prediabetes 

och vara till hjälp för utövare i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. 

Personerna som inkluderades i studien är inte personer som författarna har 

eller haft någon vårdrelation med. Deltagarna är således inte i 

beroendeställning till någon av författarna och studien anses därmed 

acceptabel ur rättvisesynvinkel. 

7 Resultat 

Analysen resulterade i fyra huvudkategorier. Den egna hälsans betydelse 

vid livsstilsförändringar med två underkategorier; Psykisk hälsa och Fysisk 

hälsa. Egna motivationens betydelse vid livsstilsförändring med fyra 

underkategorier; Oro för sjukdom, Insikt om behovet av livsstilsförändring, 
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Skapa nya rutiner och vanor samt Se resultat av livsstilsförändring. 

Vårdrelationens betydelse med två underkategorier; Sjuksköterskans roll 

och Sjuksköterskans bemötande. Omgivningens påverkan med två 

underkategorier; Stödjande samt Begränsande. Citat från de nio intervjuerna 

presenteras i resultatet och har markerats med siffra 1–9.  

7.1 Den egna hälsans betydelse vid livsstilsförändringar 
Det fanns en samstämmig beskrivning hos informanterna att hälsan har stor 

betydelse för välmående.  

7.1.1 Psykisk hälsa 

Informanterna beskrev att de av olika anledningar drabbats av stress och 

utbrändhet, vilket påverkade deras möjlighet till livsstilsförändring. I de 

situationerna var det svårt för informanterna att genomföra förändringar. De 

uppgav trötthet och nedstämdhet som orsak till att de inte orkade ändra sin 

livsstil. Nedstämdhet och trötthet gjorde också att de tröståt godis och 

ohälsosam mat trots en medvetenhet om att tröstätande inte var bra. 

Situationen genererade i försämrat psykiskt mående då beteendet gav dem 

skuldkänslor. Vilket i sin tur medförde ett fortsatt tröstätande. 

”Det känns som enda sättet att orka. Sen mår man dåligt efteråt och känner 

sig jätteusel och då kan jag ju ta en bit till för då kvittar ju allt” (3). 

Informanterna beskrev betydelsen av god sömn vid genomförandet av 

livsstilsförändring. Sömnbrist bidrog till mindre ork till fysisk aktivitet samt 

ökad psykisk ohälsa. Genom att få hjälp med sömnproblem i form av 

sömntablett ökade förmågan att ta tag i livsstilsförändringen. Det framkom i 

intervjuerna att pensionering hade betydelse för bättre sömn och ett ökat 

välmående eftersom arbetet var stressigt och gav sömnsvårigheter. 

” Jag har slutat att jobba, det låter ju hemskt. Näe men alltså det var ju så 

stressigt och jag mådde inte bra av det. Så nu känner jag att jag har gått ner 

i varv och så mår jag mycket bättre faktiskt” (8). 
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7.1.2 Fysisk hälsa 

Fysisk hälsa speglade den största delen av innebörden av begreppet hälsa för 

informanterna. De beskrev samstämmigt och kortfattat att fysisk hälsa 

innebar att kunna göra sina vardagliga sysslor och rutiner utan att begränsas 

av kroppsliga symtom eller sjukdom. Det framkom även att de var 

observanta på den egna kroppens behov och önskade sköta den på bästa sätt. 

Vidare ansåg informanterna att det var viktigt att kunna fortsätta med det 

som var betydelsefullt i det vanliga livet.  

” Hälsa kan vara väldigt mycket men det är väl att man mår bra och är frisk 

och inte har någon sjukdom” (3). 

7.2 Den egna motivationens betydelse vid livsstilsförändring 
Det fanns en insikt hos informanterna att de behövde förändra sina 

levnadsvanor till en mer hälsosam livsstil. Den främsta motivationen att 

genomföra livsstilsförändring var oron för att insjukna i diabetes typ 2. För 

att lyckas med livsstilsförändringen behövde de skapa nya rutiner och vanor i 

vardagen samtidigt som motivationen ökade om de såg resultat av 

förändringen. 

7.2.1 Oro för sjukdom  

Oro för sjukdom var den mest framträdande orsaken och största motivationen 

till att vilja genomföra en livsstilsförändring. Det fanns en samstämmighet 

hos informanterna om att de inte ville insjukna i diabetes typ 2. Diabetes 

förknippades med obotlig sjukdom, daglig medicinering såsom sprutor och 

tabletter samt olika följdsjukdomar och komplikationer.  

”Jag tycker det är en otäck sjukdom faktiskt” (1). 

7.2.2 Insikt om behovet av livsstilsförändring 

Det fanns en uppfattning hos informanterna om att det var ett eget ansvar att 

genomföra livsstilsförändring. Det var personens egen motivation som 

påverkade möjligheten till förändring. Personen själv kunde utgöra ett hinder 
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för att göra livsstilsförändring eftersom det inte fanns någon ork till att ta tag 

i det. Det framkom även att ätbeteendet var ett sockerberoende och liknades 

med ett missbruk som vid alkoholism. 

Det fanns en enhetlig insikt hos informanterna gällande behovet av 

livsstilsförändring samt vad de behövde göra avseende kost och motion. Oro 

för sjukdom gav en insikt om att en livsstilsförändring var nödvändig. 

Vetskapen fanns hos informanterna att med rätt kost, motion och vikt skulle 

sjukdom kunna undvikas. 

Det fanns en stark motivation hos de informanter som inte upplevde 

livsstilsförändringarna särskilt svårt. Samtidigt framkom det att det var svårt 

att ta tag i situationen och informanterna levde i förnekelse. Det fanns även 

inslag av att livsstilsförändringen var en del i allt annat och inte hade så stor 

inverkan på vardagen. Informanterna lyfte att prediabetes inte sågs som en 

sjukdom eftersom medicinering mestadels inte behövdes utan de fortsatte 

som vanligt. 

”Felet är väl det att man inte ser sjukdomen, i alla fall inte i mitt fall. Jag 

behöver inte ta någon medicin, jag behöver inte göra någonting, jag bara 

fortsätter som vanligt, men samtidigt så vet jag att jag måste göra någonting 

för att bibehålla det där” (10). 

 

7.2.3 Skapa nya rutiner och vanor 

Informanterna beskrev att det var svårt att komma ur gamla vanor och det var 

också lätt att halka tillbaka i gamla rutiner. Samtidigt hade informanterna en 

insikt om att nya rutiner behövdes för att komma till en förändring. 

Informanterna uppgav att det är viktigt att få nya kost- och motionsvanor att 

fungera i vardagen för att livsstilen skulle fungera.  
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Informanterna ansåg sig inte stillasittande utan att de hade ett aktivt liv med 

flertalet vardagssysslor som höll dem igång. Vardagssysslor blev en naturlig 

vardagsmotion som de inte alltid tänkte på som fysisk aktivitet. 

”Jag tycker att jag är igång ganska mycket men med allt annat möjligt, men 

det är väl inget som ger något, man ska väl få igång hjärtverksamheten på 

ett annat sätt” (10). 

Det framkom att pensionering hade haft betydelse då en stillasittande vardag 

blev påtaglig efter ett fysiskt ansträngande arbete. För att kompensera för en 

mer stillasittande vardag togs promenader bland annat till och från affären i 

stället för att åka bil.  

Informanterna uttryckte att de ökat den fysiska aktiviteten efter samtal med 

sjuksköterskan, såsom att ta promenader och cykla. Oftast var det intressen 

av fysisk aktivitet som de haft tidigare som de ökade i omfattning men det 

fanns även inslag av att börja med en ny form av fysisk aktivitet. Det fanns 

en enighet hos informanterna om att den fysiska aktiviteten som utfördes 

skulle upplevas rolig. Det underlättade för utförandet och aktiviteten blev till 

en vana och ett naturligt inslag i vardagen. 

”…det ska va roligt, då är det mycket lättare” (1).  

Det fanns en samstämmighet hos informanterna att de hade gjort olika 

förändringar av kosten till mer hälsosamma matvanor. De beskrev 

kostomläggningen som svår och olika strategier användes för att nå målet 

och komma till förändring. Det framkom även en svårighet med att handla 

mat i affären eftersom de fick läsa på alla förpackningar och dess innehåll för 

att säkerställa att de valde hälsoriktiga varor. Att ta fram en tabell för olika 

livsmedel för att överskådligt kunna se innehållet av socker var ett sätt att 

enklare kunna välja rätt livsmedel. Detta bidrog även till en ökad kunskap 
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om kostens innehåll och gav en bredare erfarenhet, vilket underlättade till att 

vidmakthålla nya rutiner.  

Informanterna beskrev svårigheten med att låta bli att äta det som var 

onyttigt som de tyckte mycket om. Det var lättare att avstå ohälsosam kost 

som de tidigare inte heller gillat. Att äta på regelbundna tider minskade 

sötsuget och småätandet eftersom mättnadskänslan ökade. Likaså att avstå 

från att baka lyftes eftersom det var svårt att låta bli att sedan äta av det som 

bakats. Informanterna betonade samtidigt att det var betydelsefullt att kunna 

unna sig något gott ibland, både för livskvaliteten och för att kunna bibehålla 

en ny livsstil. 

Informanterna uttryckte svårigheter att ta sig ur gamla rutiner och vanor. 

Förändringar hade påbörjats och sedan avbrutits. De beskrev att det var lätt 

att falla tillbaka till gamla rutiner och vanor när informanterna började må 

bättre av sin livsstilsförändring. Ingen förklaring kunde ges till varför de inte 

kunde bibehålla förändringen.  

“Jag tog bort allt godis, läsk, sötsaker, kakor o allt sånt onyttigt. Å sen 

försökte jag promenera lite ett par gånger i veckan men så bara sket det sig” 

(3). 

” Jag har levt så här i 55–70 år nu snart och det är svårt nu” (2). 

Det fanns en önskan hos informanterna att få livsstilsförändringen till en 

vana och ett naturligt inslag i vardagen. De beskrev svårigheter att få 

förändringen till en rutin utan det blev mer sporadiskt. Även vikten av att 

hitta balans i vardagen genom en bra coping strategi samt egen kunskap var 

viktigt. 

7.2.4 Se resultat av livsstilsförändring 

Informanterna beskrev samstämmigt att de fick en positiv inställning till 

förändringen om de såg resultat av livsstilsförändringen. Fördelarna med en 



 

22 

 

ny livsstil genererade i att det var lättare att vidmakthålla förändringen och 

gav ett ökat välbefinnande samt en ökad motivation. 

Välmående beskrev informanterna som en viktig faktor för att känna 

motivation att fortsätta livsstilsförändringen. Ändrade kost och motionsvanor 

gjorde att de kände sig piggare och orkade mer samt mådde bättre i kropp 

och själ. 

”Jag orkar mer och känner glädje av det, då är det ju väldigt lätt att 

fortsätta” (7). 

Mätvärden såsom vikt, midjemått och blodsocker var betydelsefulla för 

informanterna. Förbättrade mätvärden upplevdes positivt och gav motivation 

till fortsatt livsstilsförändring. Önskemål uttrycktes om att få kontrollera sina 

värden lite oftare för att få bekräftelse på om livsstilsförändringen med kost 

och fysisk aktivitet gav effekt. Det framkom även att egenkontroll av 

blodsockret var betydelsefullt vilket skulle kunna motivera till förbättrade 

kostvanor. Vid utebliven förbättring eller försämring av mätvärden trots 

försök till livsstilsförändring infann sig en uppgivenhet som hotade 

motivationen till att fortsätta med förändrad livsstil. 

”När det liksom inte händer något på vågen så känns det så hopplöst och då 

bara gav jag väl upp antar jag” (3). 

Informanterna lyfte även värdet av olika appar som bekräftade den fysiska 

aktiviteten samt kaloriförbränningen per dag. Motivationen ökade då olika 

värden tydliggjordes vid användandet av appar.  

7.3 Vårdrelationens betydelse 
Vårdrelationen kunde ha både positiv och negativ inverkan vid 

livsstilsförändring. En bra relation med sjuksköterskan var viktig och ett bra 

bemötande var betydelsefullt för att lyckas med livsstilsförändringen. Det 

framkom även att informanterna inte alltid fått det stöd som de önskade av 
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sjuksköterskan. De efterfrågade mer stöd, framför allt i form av tätare 

kontakt med sjuksköterskan. Detta ansåg informanterna skulle kunna öka 

motivationen till att genomföra och bibehålla livsstilsförändringen. 

7.3.1 Sjuksköterskans roll 

Det var betydelsefullt att få komma till sjuksköterskan, informanterna hade 

inte uppfattat allvaret i sjukdomen när beskedet hade getts av läkaren. Vid 

besöket hos sjuksköterskan ökade insikten för betydelsen av prediabetes och 

att de hade en chans att förhindra diabetes typ 2. 

” Bara av att jag fick komma till henne så tänkte jag nog till lite där. Om jag 

inte hade fått komma till henne, utan doktorn bara sagt provsvaren då hade 

jag inte brytt mig” (2). 

Det framkom även att vissa av informanterna upplevde att de inte hade fått 

något råd eller stöd av sjuksköterskan. De hade varit på besök hos 

sjuksköterskan men fokus var på olika mätvärden och inte hur de skulle 

komma till en livsstilsförändring. Det fanns även inslag att vården inte 

förstod patientens situation.  

” Hon frågade om livsstilsförändringar och gick igenom det och mätte mage 

och alltihopa, det här var för ett år sedan. Men några råd har jag inte fått, 

utan det var mer frågor hon ställde ” (8). 

De flesta informanterna uppgav ändå att de hade fått muntlig och skriftlig 

information om livsstilsförändring men upplevde att de inte hade fått något 

annat stöd utöver det. 

”…Jag fick det här pappret…men jag tänker att det inte hjälper mig ett 

smack att få ett papper och så går man därifrån, man förstår inte vad det här 

handlar om…det borde ju finnas saker man kan få hjälp med…” (9). 
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Det framkom att vissa av informanterna hade blivit erbjudna stöd av en 

särskild sjuksköterska gällande sin livsstil men att de hade tackat nej. 

Eftersom informanterna gått hos dietist tidigare ansåg de att de hade 

tillräcklig kunskap. Däremot uppgav informanterna att de gick på 

regelbunden kontroll hos sjuksköterskan en gång om året. Det framkom att 

det var betydelsefullt att man inom hälso- och sjukvården informerar mer om 

kostens betydelse vid prediabetes. Trots önskemål om mer information 

framkom det att informanterna mestadels ansåg sig ha kunskap om kost och 

motionens betydelse. De visste även vad de skulle förändra men kom inte 

vidare i sin livsstilsförändring.  

Flertalet av informanterna gick på kontroll en gång om året, vilket upplevdes 

vara för lite. Tätare kontakt med sjuksköterskan var ett genomgående 

önskemål hos informanterna för att öka motivationen. Informanterna trodde 

att det skulle vara lättare att komma igång med livsstilsförändringen om 

kontakterna var täta i början. Vidare trodde informanterna att en tät kontakt 

inledningsvis skulle skapa press för att fortsätta och bibehålla förändringen.  

” Det vore bra med tätare kontakter, om man fick komma oftare på koll det 

skulle kunna motivera en mer” (1). 

 

7.3.2 Sjuksköterskans bemötande 

Bemötandet av sjuksköterskan var betydelsefullt för informanterna för att få 

en bra relation. De lyfte bemötandet i både positiv och negativ riktning. Det 

var betydelsefullt att få träffa samma sjuksköterska eftersom de fick ett 

förtroende för sjuksköterskan och kände trygghet i mötet. Detta genererade i 

att informanterna kunde anförtro sig till sjuksköterskan även om problem 

som inte var direkt kopplade till livsstilsförändringen men som var 

betydelsefull för informantens hela situation. Att bli sedd och att 

sjuksköterskan brydde sig var viktigt för att skapa en trygg relation. Ett bra 
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bemötande från sjuksköterskan innebar även att informanterna upplevde att 

stödet framöver skulle bli bra. 

”…och det betyder så mycket att de ser en och bryr sig, det behöver inte vara 

mer ” (4).   

Informanter uppgav att det var viktigt att sjuksköterskan inte hade ett 

fördömande eller klandrande förhållningssätt. Det var betydelsefullt att 

sjuksköterskan var uppmuntrande och såg på problemen på ett positivt sätt 

även om man inte hade lyckats med livsstilsförändringen.   

7.4 Omgivningens påverkan  
Informanterna uppgav att omgivningen hade en stor betydelse vid 

livsstilsförändring. Det visade sig att omgivningen kunde vara stödjande men 

även framstå som en begränsning.   

7.4.1 Stödjande  

Informanterna uppgav att omgivningen såsom familjen och vänner hade en 

stödjande funktion. Familjens engagemang blev viktigt eftersom det 

påverkade i vilken grad rekommenderad kost och motionsråd följdes. 

Promenader var lättare att genomföra tillsammans med en väninna, vilket 

även bidrog till social gemenskap. Det framkom att det var enklare att 

komma ut och träna om det var flera personer. Träningen blev roligare i 

grupp eftersom de kunde peppa och stötta varandra. 

“Det underlättar ju att gå ut och träna om man är några stycken, det är ju 

lättare att det blir av då och mycket roligare” (4). 

Att ha hus och trädgård och vara ute och röra på sig innebar för 

informanterna att det blev ett naturligt inslag i vardagsmotionen. Även att ha 

barnbarn var positivt vilket bidrog till ökad aktivitet och de höll igång lättare. 

Vardagssysslorna hemma genererade i rörelse såsom tvätt städ och att gå i 
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trappor. Att ha hund betonades som betydelsefullt för de dagliga 

promenaderna.  

“Jag har hund och har haft hund hela tiden. Så jag försöker att vara ute med 

henne en timme, tre gånger om dagen och gå” (1). 

Det framkom att det underlättade för informanterna när en anhörig eller vän 

hade prediabetes eller diabetes. Detta genererade i att de redan var insatta i 

kostens samt motionens betydelse vid sin diagnos. När en anhörig redan hade 

diabetes var kosten redan ändrad, vilket underlättade. 

7.4.2 Begränsande 

Tiden var en gemensam begränsande faktor för de flesta informanter att få 

till en bra livsstilsförändring. Ibland var det svårt att få tid till träning och 

promenader, någon gång förstod inte omgivningen och ibland prioriterades 

familjens behov framför sina egna. Livsstilen var svårare när man levde i 

familj och behövde ta hänsyn till andras matbehov.  

“Livsstilen är ju att det är svårare om man lever i familj och att det är många 

runt matbordet, men det är det ju inte om man sköter sig själv” (6). 

Arbetet var också en begränsande faktor, det var stressigt att hinna med 

träning. Det framkom att vid pensionering blev det bättre med egentid och 

träningen kunde därför bli av. 

Fika med vänner och även föreningsliv påverkade många gånger 

informanterna negativt. Oftast serverades kakor och det var svårt för 

informanterna att säga nej eftersom de inte ville framstå som oförskämda. 

Detta ledde ibland till att informanterna tackade nej till inbjudan. 

Det beskrevs även svårigheter att promenera med vänner när de inte kunde 

hålla samma takt. Det lyftes även att vännerna som hade varit betydelsefulla 

och stöttande inte var i livet i dag.   
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8 Metoddiskussion 

Författarna har valt att diskutera metoden utifrån urval, datainsamling, 

analysprocess, studiens trovärdighet och förförståelse. I metoddiskussionen 

kommer såväl styrkor som svagheter att diskuteras genomgående 

(Henricsson, 2017). 

8.1 Urval 
Kvalitativa studier innefattar oftast ett mindre antal informanter än 

kvantitativa studier. Därför är det viktigt att hitta personer med olika 

erfarenheter som kan beskriva fenomenet ingående (Henricsson & Billhult, 

2017). Enligt Kristensson (2014) är det omöjligt att veta innan intervjun om 

en informant är en god berättare och kan beskriva fenomenet som undersöks. 

Författarna använde ett bekvämlighetsurval vilket kan vara ett snabbt sätt att 

få ihop tillräckligt många deltagare. Författarna ansåg det mest lämpligt i 

avseende av magisteruppsatsens tidsram. Enligt Kristensson (2014) kan det 

innebära en svaghet för studien med ett bekvämlighetsurval eftersom 

variationen i urvalet kan bli mindre och inte alltid ger bäst beskrivningar.  

Författarna bedömde att det fanns en variation i berättelserna hos 

informanterna samt även att de skilde sig åt gällande ålder, kön och 

förkunskaper om prediabetes. Enligt Granheim och Lundman (2004) ökar 

möjligheterna till en ökad variation på forskningsfrågan i en heterogen 

grupp. Totalt ingick nio personer varav sex kvinnor och tre män i studien 

mellan åldrarna 33–78 år. Gällande frågan hur många personer som bör ingå 

i en intervjustudie, behövs hänsyn tas till magisteruppsatsens tidsram.  

8.2 Datainsamling 
I enlighet med Danielsson (2017) genomfördes en provintervju inledningsvis 

vilket kan ses som en styrka för studien. Tiden för provintervjun kan anses 

kort men frågorna som ställdes besvarades utförligt och bedömdes svara mot 

studiens syfte. Utifrån det valde författarna att inkludera provintervjun i 

studien. I kommande intervjuer behövde författarna tänka på att utveckla 
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informanternas berättelser med följdfrågor för att få en djupare beskrivning. 

Författarna hade ingen erfarenhet av att genomföra intervjuer varför 

semistrukturerad intervjuguide valdes (Bilaga 3) vilket kan ses som en styrka 

för studien. Enligt Kristensson (2014) är det en fördel att använda 

semistrukturerade intervjuer om intervjuaren är oerfaren eftersom det tar tid 

att lära sig att intervjua och det är en konst. Författarna genomförde ungefär 

hälften av intervjuerna vardera. Intervjuerna genomfördes med en författare 

och en informant. Fördel med enskilda intervjuer är att en mer jämlik 

situation uppnås eftersom maktpositionen blir mindre med en intervjuare 

gentemot två (Kristensson, 2014). Samtidigt behövde författarna förhålla sig 

till en viss tidsram, vilket gjorde att författarna bedömde att det inte fanns 

utrymme att genomföra intervjuerna tillsammans. En svaghet med att 

intervjua enskilt kan vara att viktig information missas eftersom det är svårt 

att ställa adekvata följdfrågor samt notera kroppsspråk hos informanten 

under pågående intervju. Varje intervju avslutades med frågan “Är det något 

annat du vill ta upp?” Informanterna fick då möjlighet att tillägga viktig 

information. Detta minskar risken för att viktig information missats, vilket är 

en styrka för studien. Enlig Danielsson (2017) bör intervjun avslutas med att 

fråga om det finns något ytterligare att tillägga eftersom informanterna 

många gånger har mera att tillägga. Intervjuplats valdes utifrån 

informanternas önskemål. Enligt Danielsson (2017) och Kristensson (2014) 

är det viktigt att utesluta störande moment för att kunna fokusera på intervjun 

och inte bli avbruten, vilket kan generera i att viktig information går förlorad. 

Samtliga intervjuer hölls i en lugn och ostörd miljö utan avbrott. Vid 

intervjuerna i hemmet fanns inga andra personer närvarande vid intervjun. 

Vilket kan ses som en styrka för studien. Att informanterna själva fick välja 

vart intervjun skulle hållas kan ha bidragit till att informanten kände sig trygg 

i intervjusituationen. Enligt Kristensson (2014) och Danielsson (2017) är det 

forskarens ansvar att skapa ett öppet och tillåtande intervjuklimat. Författarna 

strävade efter ett vänligt bemötande och visade intresse för informantens 
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berättelse för att skapa en trygg miljö. Några av informanterna uttryckte att 

frågorna var svåra att svara på. Ifall informanterna hade fått tillgång till 

frågorna i förväg så kanske de varit mer förberedda och svaren därmed blivit 

mer utförliga och djupare. Detta kan ses som en svaghet för studien eftersom 

svaren kan ha blivit mer ytliga. Samtidigt är det intervjuarens ansvar att leda 

intervjun och ställa planerade frågor samt följa upp svaren adekvat för att få 

ett djup i studien. Eftersom informanterna inte hade fått tillgång till frågorna 

innan, blev det en form av reflekterande med att tänka över berättelsen. 

Således gällde det att låta informanten tala färdigt och att intervjuaren följde 

upp svaren vid rätt tillfälle, så att frågorna besvarades (Danielsson, 2017). 

Tiden för intervjuerna varierade mellan 12–29 minuter, vilket kan anses kort. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det kvaliteten och innehållet i 

intervjuerna som är betydelsefull och inte tidsaspekten. Författarna anser att 

trots relativt korta intervjuer så har tillräckligt beskrivande och varierande 

data erhållits till det slutliga resultatet. Författarna lyssnade av och 

transkriberade sina egna intervjuer ordagrant i anslutning till intervjun, 

ibland samma dag eller någon dag efter intervjun, vilket kan ses som en 

styrka. Enligt Danielsson (2017) underlättar det anteckningarna om 

intervjuaren lyssnar av inspelningen kort efter intervjun. Det är även 

fördelaktigt att intervjuaren transkriberar intervjuerna själv, genom att lyssna 

och skriva av samtidigt ger det en upprepning av intervjusituationen och 

samtidigt en ökad grund för förståelsen.   

8.3 Analysprocess 
Författarna till studien hade ingen erfarenhet av empiriska studier därför 

valdes att beskriva och tolka data som framkommit utifrån kvalitativ 

manifest innehållsanalys i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). 

Enligt Kristensson (2014) är kvalitativ innehållsanalys en bra nybörjarmetod 

eftersom det ger struktur i texten vilket kan innebära en trygghet för 

författarna. I den manifesta innehållsanalysen förekommer en viss grad av 

tolkning och ju längre in i analysen som arbetet fortskrider kan analysen bli 
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mer tolkande (Kristensson, 2014; Danielsson, 2017).  Författarna är 

medvetna om att en viss tolkning av texten kan föreligga. Genom att 

reflektera och diskutera med varandra fortlöpande under analysprocessen har 

målet varit att beskriva resultatet så som informanterna själva har beskrivit 

fenomenet, vilket kan ses som en styrka av studien. I enlighet med 

Danielsson (2017) har citat från deltagarnas berättelser illustrerats i texten för 

att ytterligare stärka studiens resultat. 

 En styrka för studien är att författarna under analysprocessen enskilt och 

gemensamt gått igenom materialet och diskuterat innehållet för att nå det 

slutliga resultatet. Detta tillvägagångssätt när två eller flera forskare 

gemensamt analyserar och tolkar intervjumaterial gör resultatet mer 

tillförlitligt. Enskilda författares förförståelse och tolkning av innehållet 

förhindras, detta benämns som forskartriangulering enligt Kristensson 

(2014). Under analysens gång har författarna rört sig mellan helhet och delar 

flertalet gånger genom att reflektera och diskutera de meningsbärande 

enheternas innehåll och dess budskap vilket kan anses som en styrka för 

studien.  

8.4 Studiens trovärdighet 
I kvalitativa sammanhang används begreppet trovärdighet för att bedöma en 

kvalitativ studies kvalitet. Trovärdighetsbegreppet består av fyra delar; 

Tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet samt verifierbarhet (Kristensson, 

2014). Författarna har använt sig av triangulering samt väl beskrivit och 

synliggjort analysprocessen vilket ökar sanningshalten och ger tillförlitlighet 

i resultatet. Enligt Kristensson (2014) syftar inte kvalitativa studier till att 

generalisera resultatet. Generell överförbarhet bör göras med försiktighet och 

rimlighetsbedömning får göras av läsaren. Författarna har beskrivit urval och 

kontext tydligt och anser att studiens resultat därför kan överföras i liknande 

sammanhang. Resultatet kan således vara överförbart vid sjuksköterskans 

arbete med livsstilsförändring vid prediabetes för att få en ökad och djupare 
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förståelse för patienten. Författarna har stärkt verifierbarheten genom att 

noggrant beskriva analysprocessen samt använt sig av citat för att tydliggöra 

resultatet. Resultatets giltighet har stärkts genom att beskriva när intervjuer 

gjordes samt att intervjuguide användes. 

8.5 Förförståelse 
Genom arbetet har författarna fortlöpande reflekterat över och diskuterat 

förförståelsen med varandra för att möjliggöra ett objektivt förhållningssätt 

gentemot fenomenet som studerats. I kvalitativa studier är det de som 

genomför studien som utgör forskningsinstrumentet därför är det viktigt att 

reflektera över hur egna erfarenheter och värderingar kan påverka utförandet 

av studien och dess resultat (Priebe & Landström, 2017). Båda författarna 

har mer än 20 års erfarenhet av arbete som sjuksköterskor inom slutenvård 

och öppenvård. Vi har inte sedan tidigare någon erfarenhet av 

livsstilsförändring vid prediabetes. Genom tidigare arbetserfarenhet och 

livserfarenhet har vi mött personer och även arbetat med patienter och 

livsstilsförändring vid andra sjukdomstillstånd. Vår generella upplevelse var 

att livsstilsförändringar är svårt att genomföra. Enligt Polit och Beck (2017) 

är det viktigt att intervjuaren inte påverkar informanten med åsikter råd eller 

ledande frågor. Författarna informerade informanterna innan intervjun 

påbörjades att inga åsikter eller svar på eventuella frågor skulle besvaras 

under intervjun, utan förhålla sig neutralt. Efter intervjun lämnades utrymme 

för eventuella frågor som uppkom. Under intervjuerna har författarna strävat 

efter att ha ett öppet förhållningssätt där egna värderingar och erfarenhet inte 

påverkat eller vinklat intervjun. Den semistrukturerade intervjuguiden var en 

hjälp för författarna, att hålla sig till frågor och följdfrågor inom ramen för 

studiens syfte och inte påverkas av den egna professionen eller förförståelse 

under intervjun. Enligt Friberg och Öhlen (2017); Skott (2017) kan 

förförståelse även vara en hjälp till att få en bild av patientens situation. 

Förförståelse är de föreställningar, antaganden och den kunskap inom ämnet 

som vi besitter. För att kunna förstå och ställa de rätta frågorna behövs denna 
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kunskap. Förförståelse kan således vara både en möjlighet och ett hinder. 

Enligt Priebe och Landström (2017) är det viktigt att författarna är objektiva i 

sin tolkning av data i analysprocessen och inte drar egna slutsatser från egna 

erfarenheter. Kristensson (2014) anser att en viss förförståelse krävs för att 

kunna göra en trovärdig tolkning. 

9 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen lyfter författarna det som varit mest framträdande i 

resultatet. Betydelsen av fysisk och psykisk hälsa diskuteras i relation till 

personernas upplevelse av hälsa som helhet samt dess påverkan vid 

genomförande av livsstilsförändring. Vidare diskuteras att informanterna inte 

alltid erhållit det stöd som de önskade samt det genomgående önskemålet om 

tätare kontakt med sjuksköterskan. Avslutningsvis lyfter författarna 

betydelsen av sjuksköterskans förhållningssätt och bemötande. 

9.1 Patienters upplevelse och motivation till förändring 
Uppfattningen om innebörden av hälsa är olika för individer. I denna studie 

framkom fysisk hälsa som en viktig aspekt för att individen skulle uppleva 

sig ha hälsa. Den fysiska hälsan förklarades genom att kunna vara fysiskt 

aktiv i vardagen, kunna göra det man vill samt frånvaro av sjukdom. Detta 

kan bekräftas av Svensson och Hallberg, (2010) som beskriver hälsa som ett 

långt, friskt, rikt och jämlikt liv. Genom frånvaro av sjukdom hos 

informanten kan det generera i ett långt och friskt liv. Ett rikt och jämlikt liv 

kan likställas med att informanten kan vara fortsatt fysiskt aktivt i vardagen 

samt kunna göra det den vill. Utveckling till diabetes typ 2 skulle således 

kunna vara ett hot mot individens hälsa. 

I föreliggande studie framkom att individerna hade insikt och kunskap om att 

de borde förändra sin livsstil för att undvika sjukdom. Den mest 

framträdande motivationen att göra livsstilsförändringar handlade om oro för 

att utveckla diabetes typ 2, kronisk sjukdom och olika komplikationer. 
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Flertalet studier bekräftar även oro för sjukdom som främsta motivation till 

förändring (Hansen, Landstad, Hellzén & Svebak, 2011; Whittemore et al., 

2010).  Trots vetskap om risk för sjukdom, fanns svårigheter att genomföra 

den livsstilsförändring som krävdes. Det framkom i resultatet att den egna 

motivationen saknades. Det kunde vara svårt att komma igång med 

förändringen, en del förnekade sitt tillstånd och insåg inte allvaret i 

situationen. Detta bekräftas genom Thomas et al., (2017) som betonar att 

personer som inte förstår allvaret med prediabetes antar en förnekande attityd 

och motiveras inte till livsstilsförändring. Vidare framkommer vikten av 

sjuksköterskors kommunikativa förmåga för att medvetandegöra personer 

med prediabetes till att förstå allvaret med sjukdomen. Detta kan förstås 

utifrån Orem, (2001) som beskriver egenvårdsbrist som ett tillstånd där 

personen inte har förmågan att genomföra livsstilsförändring som ger 

resultat. I föreliggande studie lyftes även att livsstilsförändringen inte var 

särskilt svår om det fanns en stark motivation. Den främsta möjligheten till 

att lyckas ändra sin livsstil handlade om att skapa nya rutiner och vanor. 

Detta bekräftas av Hansen et al. (2011) som beskrev vikten av att hitta en 

rytm i vardagen och en regelbundenhet i förändringen för att ändra vanor 

kring kost, motion och sömn. Utifrån sjuksköterskans perspektiv beskriver 

Hörnsten, Lindahl, Persson och Edwardsson (2014) att sjuksköterskorna 

utgick från personens dagliga rutiner och vanor för att identifiera möjliga 

livsstilsförändringar. I föreliggande studie framkom att det underlättade om 

den fysiska aktiviteten som utfördes upplevdes rolig, då det lättare blev till 

en vana och ett naturligt inslag i vardagen. Även i en finsk studie framkom 

det att träningen måste vara trevlig, rolig och ge en känsla av välbefinnande 

för att bli till en vana och en ny livsstil (Korkiakangas et al., 2011). 

I resultatet framkom att stress, trötthet och nedstämdhet var en viktig orsak 

till att inte lyckas genomföra livsstilsförändringar. Detta styrks i en studie av 

Korkiakanagas et al. (2011) som anger att stress, trötthet och brist på tid var 
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hinder för fysisk aktivitet. Hörnsten et al. (2014) styrker även detta från 

sjuksköterskors perspektiv då de betonar vikten av att förstå sambandet 

mellan fysisk och psykisk hälsa. För att kunna motivera till 

livsstilsförändring måste hänsyn tas till de problem som upplevdes viktiga 

för personen. Det kunde handla om stress och sociala problem som behövde 

hanteras och ventileras innan personen var mottaglig för att genomföra 

förändring. Enligt Eriksson (2000) ska hälsa ses som en helhet gällande 

fysisk, psykisk och socialt välbefinnande. Problem med den psykiska hälsan 

gjorde att informanterna inte upplevde att de hade hälsa vilket utgjorde ett 

hinder till att ändra sin livsstil.   

 

9.2 Vårdrelationen och stödet från sjuksköterskan 
Informanterna ansåg det svårt att genomföra och bibehålla 

livsstilsförändringar och där sjuksköterskan hade en betydande roll i 

genomförandet. Det framkom att informanterna hade fått skriftlig och 

muntlig information av sjuksköterskan men de upplevde ändå att de saknade 

stöd. Enligt distriktssköterskans kompetensbeskrivning innebär arbetet att 

stödja och stärka individen genom ett personcentrerat förhållningssätt och att 

ge individen kunskap, verktyg och stöd i sin hälsoutveckling (Swenurse, 

2008). Genom MI kan distriktssköterskan stärka personens egen motivation 

och engagemang för förändring av sin livsstil och är således en betydelsefull 

metod för att livsstilsförändring ska kunna genomföras (Socialstyrelsen, 

2011; Brobeck, Odencrants, Bergh, & Hildingh, 2014). Vidare bekräftas 

detta av Orem (2001) och Eriksson (2000) att individer behöver stöd och 

vägledning av sjuksköterskan för att kunna genomföra livsstilsförändringen. 

Orem (2001) beskriver även att det är individens eget ansvar att genomföra 

egenvård som leder till förbättrad livskvalitet. Genom att sjuksköterskan 

tydliggör egenvårdsbehovet utifrån individens livsstilsproblem kan vidare 

planering och handlingar ske (Orem, 2001). Trots sjuksköterskans ansvar att 
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stödja personer till livsstilsförändring med ett personcentrerat 

förhållningssätt och motiverande samtal är det inte alltid som det sker enligt 

Socialstyrelsens riktlinjer. Detta styrks i en studie från svensk primärvård där 

det framkom att mindre än hälften av sjuksköterskorna använde MI som 

metod (Östlund, Wadensten, Häggström, & Kristofferzon, 2013). Bristande 

kunskap om MI som metod och dess olika sessioner samt avsaknad av 

professionell uppföljning och stöd var orsak till att metoden inte användes 

(Östlund et al., 2013; Östlund, Kristofferzon, Häggström, & Wadensten, 

2015). Att MI är en väl fungerande metod styrks i en finsk studie där risken 

för utveckling till diabetes typ två tydligt minskade hos de personer som fått 

motiverande samtalsstöd med täta kontakter hos sjuksköterskan under det 

första året och därefter var tredje månad. Det visade sig att de personer som 

fått mer stöd under sin förändring, lyckades bättre med framför allt 

kostförändringar. Även för de personer som fått traditionella råd utan vidare 

uppföljning hade en minskad risk för utveckling till diabetes typ två men inte 

lika markant som de som fått MI med täta kontakter (Lindström et al., 2012). 

Huruvida sjuksköterskorna använt sig av MI som metod vid mötet med 

patienterna som inbegreps i denna studie kan författarna inte uttala sig om 

eftersom den frågan inte ställdes vid intervjun. Däremot framkom bristande 

stöd av sjuksköterskan vilket kanske kan tolkas som att MI inte har använts i 

sin helhet. Det fanns tydliga önskemål om att ha tätare kontakt med 

sjuksköterskan. Viktigast var en tät kontakt i början av livsstilsförändringen 

eftersom upplevelsen var att de behövde mer stöd och uppmuntran 

inledningsvis. Den täta kontakten var också ett sätt att öka motivationen till 

att bibehålla förändringen. Vikten av att följa upp besöken hos 

sjuksköterskan bekräftas av Nymberg och Drevenhorn (2016) då avsaknad 

av uppföljande besök skapade missnöje hos patienten. Uppföljning kunde ske 

med individuellt motiverande samtal som besök hos sjuksköterskan eller via 

telefon. Men även samtal i grupp där möjlighet till stöd av andra 

gruppmedlemmar fanns ansågs vara av värde. I en studie av Whittemore et 
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al. (2010) framkom att brist på uppföljning och lång tid mellan kontakterna 

med sjuksköterskan skapade en känsla hos individen att vårdpersonalen inte 

brydde sig om deras situation vilket minskade motivationen till fortsatt 

förändring. Dagens sjukvård bedrivs med minskade resurser samtidigt som 

behovet av förebyggande insatser ökar. Sjuksköterskor kan därför ha svårt att 

planera och genomföra täta besök inledningsvis av förändringen trots en 

vetskap om socialstyrelsens riktlinjer. 

Sjuksköterskans bemötande var betydelsefullt för informanterna. Det fanns 

en önskan att bli sedd, känna förtroende samt ha en trygg relation med 

sjuksköterskan för att lyckas med livsstilsförändring. Ett bra bemötande var 

viktigt för att stödet framöver skulle bli bra. Även en studie av Brobeck et al. 

(2014) belyser att förtrolighet mellan patienten och sjuksköterskan var 

betydelsefull för att kunna bryta sina ohälsosamma levnadsvanor. En god 

relation med sjuksköterskan skapade ett förtroende hos patienterna, vilket 

genererade i att det kunde anförtro sina problem. I resultatet lyfts även vikten 

av att sjuksköterskan inte hade ett fördömande eller klandrande 

förhållningssätt utan såg problemet på ett positivt sätt. Hörnsten et al (2014) 

samt Brobeck et al. (2014) beskriver att ett viktigt mål var att personen skulle 

lämna besöket hos sjuksköterskan med en positiv känsla vilket kunde hjälpa 

dem att må bättre och förhoppningsvis få dem att finna egen motivation 

istället för att känna sig tvingade till förändring. Det framkom även att 

patienterna inte skulle fortsätta med samtalen hos sjuksköterskan ifall de känt 

sig kränkta eller att de själva haft skulden till problemet (Brobeck et al., 

2014). Enligt Sandman och Kjellström (2013) har patienten och 

sjuksköterskan ett delat ansvar vad gäller patienters hälsa och förmåga till 

förändring. Sjuksköterskan bör vara försiktig med att klandra eftersom det 

kan påverka patientens fortsatta ansvarstagande negativt. Ett bra bemötande 

är en grundförutsättning i alla möten mellan sjuksköterskan och patienten för 
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att uppnå en god relation. Detta är en förutsättning att patienten kan känna 

tillit och leda till ökad motivation till livsstilsförändring. 

10 Slutsats 

Det fanns en insikt hos personer med prediabetes att de behövde förändra 

sina levnadsvanor till en mer hälsosam livsstil. Trots denna insikt kunde det 

vara svårt att genomföra och bibehålla livsstilsförändringen. Den egna hälsan 

var betydelsefull liksom den egna motivationen. Sjuksköterskans roll och 

stödjande funktioner hade stor betydelse. Ett bra bemötande, täta kontakter 

och stödjande förhållningssätt var en förutsättning för att främja 

livsstilsförändringen. Sjuksköterskans uppgift är att motivera patienten till 

förändring. Genom att sjuksköterskan använder MI och ett personcentrerat 

förhållningssätt kan livsstilsförändring uppnås. Även omgivningen var 

betydelsefull för patienten. Familjens engagemang var viktig för att kunna 

följa livsstilsråden liksom att få tid till fysisk aktivitet.  

10.1 Klinisk implikation 
Föreliggande studie har bidragit med kunskap om patienters erfarenhet av 

livsstilsförändring vid prediabetes. Resultatet beskriver olika aspekter som 

påverkar patienters motivation vid livsstilsförändring. Det är viktigt att 

sjuksköterskan känner till vad som påverkar möjligheten till 

livsstilsförändring. Genom att sjuksköterskan tar del av föreliggande studies 

resultat kan sjuksköterskan få en djupare förståelse för patientens situation 

vid prediabetes och därigenom öka medvetenheten hur sjuksköterskan bäst 

kan stödja dessa patienter till förändring. Prediabetes är ett hälsoproblem 

som ökar globalt och risken att utveckla diabetes 2 ökar markant. Främjande 

av hälsa bidrar till en hälsosam befolkning som därmed förbrukar mindre av 

hälso- och sjukvårdens resurser vilket bidrar till en hållbar utveckling inom 

hälso- och sjukvården med minskade samhällskostnader. Personer med 

prediabetes är en grupp som ökar inom primärvården. Insatser som 
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förebygger sjukdom och lidande hos dessa patienter kan bidra till fortsatt 

hälsa hos den enskilde liksom att en hållbar utveckling inom primärvården 

främjas. Föreliggande studie påvisar att tid behöver avsättas för att 

sjuksköterskan ska kunna stärka patienters egenvårdsförmåga genom täta 

kontakter. Att ge mer tid till denna patientgrupp vore ett steg i rätt riktning. 

10.2 Förslag till vidare forskning 
Distriktsköterskans roll är betydelsefull för att motivera patienter med 

prediabetes till livsstilsförändring. Tidsbrist och minskade resurser är ett 

problem i hälso- och sjukvården. Detta gör det svårt för sjuksköterskan att 

upprätthålla den täta kontakten som patienterna efterfrågar. Genom att 

utveckla patientstödjande resurser såsom digitalisering genom appar skulle 

ett nytt arbetssätt kunna provas. Genom aktionsforskning skulle det nya 

arbetssättet kunna undersökas och utvärderas.  
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Bilaga 1 Informationsbrev till verksamhetschef 

Information och förfrågan om godkännande av intervjustudie.  

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

intervjustudie av patienter som tillhör er verksamhet.  

Syftet med studien är att beskriva vuxna patienters upplevelse av livsstilsförändring 

vid prediabetes. 

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

utbildningen ingår ett fördjupningsarbete i form av en magisteruppsats. Prediabetes 

är en snabbt växande sjukdom som är relaterad till vår livsstil. En stor del av 

patientgruppen skulle kunna förhindra sjukdomsutveckling genom förebyggande 

livsstilsförändringar. För att besvara vårt syfte är vi intresserade av att få intervjua 

patienter med prediabetes. Genom att ta del av deras upplevelser kring 

livsstilsförändring i samband med prediabetes vilket kan leda till förbättring av 

omhändertagandet av dessa patienter. 

Om ni godkänner genomförandet av studien önskar vi personligen få informera 

livsstilssjuksköterskan på er hälsocentral angående studiens syfte och 

inklusionskriterier. Sjuksköterskan kommer ombeds tillfråga patienter med 

prediabetes som uppfyller inklusionskriterier om de önskar delta i studien. Vi önskar 

intervjua tio patienter fördelat över tre hälsocentraler. När livsstilssjuksköterskan 

tillfrågat patienter som är intresserade av att delta i studien, önskar vi få tillgång till 

deras namn, -telefonnummer och adress för att kunna kontakta dem telefonledes 

samt skicka hem informationsbrev till dem. 

Intervjuerna kommer att ljud inspelas för att underlätta vårt efterarbete. Intervjun 

planeras ta ca 60 minuter och är tänkt att hållas på den plats där personerna önskar. 

Datamaterialet kommer analyseras av oss och hållas konfidentiellt. 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 och 

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

behöver motivera anledning. Materialet som framkommer utifrån intervjuerna, 

kommer endast att användas till denna forskningsstudies ändamål.  

Vi behöver svar om godkännande för genomförandes av studien senast  

2019-02-22 

Meddela ditt besked gärna via e -mail. Vid ytterligare frågor eller funderingar får ni 

gärna kontakta oss.  

Med vänliga hälsningar Ing-Marie & Charlotta 

Ing-Marie Svensson  Charlotta Holmgren 

E-mail xxxxxxx  E-mail xxxxxxx 

Tel xxxxxxx   Tel xxxxxxx 
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Titel:  Docent    Befattning: Lektor       
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Bilaga 2 Informationsbrev till informanter med skriftligt samtycke 

Information om deltagande i intervjustudie 

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

vars syfte är att beskriva vuxna patienters upplevelse av livsstilsförändring vid 

prediabetes  

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

utbildningen ingår ett fördjupningsarbete i form av en magisteruppsats.  

Prediabetes är en snabbt växande sjukdom som är relaterad till vår livsstil. En stor 

del av patientgruppen skulle kunna förhindra sjukdomsutveckling till diabetes typ 2 

genom förebyggande livsstilsförändringar. Motivation och möjlighet till 

livsstilsförändring hos patienter med prediabetes kan skilja sig åt. För att förbättra 

distriktsköterskans hälsofrämjande arbete behöver vi kunskap utifrån patienters 

upplevelser av genomförande till livsstilsförändringar. För att kunna uppnå vårt 

syfte är vi intresserade av att få intervjua dig och få ta del av just dina upplevelser 

kring livsstilsförändringi samband med prediabetes. 

Vi har tagit kontakt med verksamhetschefen på din Hälsocentral som gett sitt 

godkännande till studien. Vi har personligen informerat livsstilssjuksköterskan som 

du har kontakt med angående studien och denne har i sin tur tillfrågat dig om 

deltagande utifrån inklusionskriterier för studien. 

Vi kommer att kontakta dig i augusti för att bestämma datum för intervjun. Intervjun 

kommer att ljudinspelas för att underlätta vårt efterarbete och intervjun planeras ta 

ca 45-60 minuter. Du bestämmer själv vart du vill att intervjun genomförs. Samtliga 

intervjuer som genomförs kommer att avkodas. Ingen kommer att kunna härleda 

resultatet av studien till någon enskild intervju eller person. Intervjumaterialet 

kommer att analyseras av oss författare. 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 och förstöras. 

När magisteruppsatsen är klar kommer du vid önskemål, 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 

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 du gärna kontakta oss.  

Med vänliga hälsningar Ing-Marie & Charlotta 

Ing-Marie Svensson  Charlotta Holmgren 

E-mail xxxxxxx  E-mail xxxxxxx 
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Tel xxxxxxx   Tel xxxxxxx 

 

Vår handledare:  Kristina Schildmejer          

Titel:  Docent    Befattning: Lektor       

E-mail xxxxxxx 

Samtycke att delta i studien 

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i studien utifrån syftet som beskrivits 

ovan 

 

…………………………………………………………………………………Ort 

och datum 

 

…………………………………………………………………………………Namn

underskrift 
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Bilaga 3 Intervjuguide 

Intervjuguide med öppna frågor som kan kompletteras med följdfrågor som 

exempelvis ”berätta mer….”, ”på vilket sätt….”, ”kan du utveckla….” för att få en 

djupare och fylligare beskrivning av informanternas berättelser. 

Kan du berätta för mig…. 

Vad innebär hälsa för dig? 

Vad innebär det för dig att ha prediabetes?  

Om stödet du har fått på din hälsocentral för att göra livsstilsförändringar? 

Vad har du gjort för förändringar i din livsstil? 

Hur upplever du att göra livsstilsförändringar i samband med prediabetes? 

- Kostomläggning? 

- Fysisk aktivitet? 

Vilka utmaningar ser du gällande livsstilsförändringar? 

Vad har underlättat för dig att genomföra livsstilsförändringar?  

Finns det något annat som skulle kunna underlätta genomförandet? 

Vad motiverar dig till livsstilsförändring?  

- Några faktorer som påverkade din motivation? 

- Varför vill du genomföra/inte genomföra livsstilsförändring?  

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

Vad har dina livsstilsförändringar betytt för dig? 

Vilken roll har sjuksköterskan på hälsocentralen haft i genomförandet av 

livsstilsförändring? 

Något annat som du vill ta upp? 

 

 

 

 

 

 

 


