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ABSTRAKT 

 

Distriktssköterskors tillförlitlighet är stort i samhället och därför är 

distriktssköterskor i en ställning till att verka som ledare i det 

hälsofrämjande arbetet. Det har visats att det föreligger hinder för att 

kunna främja fysisk aktivitet och det existerar få studier som handlar 

om erfarenheter hos distriktssköterskor kring främjandet av fysisk 

aktivitet Syftet med denna studie var belysa distriktssköterskors 

erfarenheter av att främja fysisk aktivitet hos fysiskt inaktiva personer 

Metod Datainsamling ufördes med semistrukturerade intervjuer där 

åtta distriktssköterskor intervjuades. Data analyserades med tematisk 

innehållsanalys. Resultat Vid analysen framkom ett tema; att ställas 

inför utmaningar och fyra kategorier: Att individanpassa samtalet och 

aktivitet; Att arbeta med evidensbaserade verktyg; Att möta hinder i det 

hälsofrämjande arbetet samt Att god kunskap förenklar det 

hälsofrämjande arbetet Konklusion Ökad mängd tid behövs för att 

kunna främja fysisk aktivitet i större utsträckning. Hälsofrämjande 

arbete bortprioriteras av verksamheter då adekvat mängd tid inte 

avsattes för detta. Arbetet kunde ses som utmanande men ansågs ändå 

som viktigt. Utbildning inom MI behövs för att stärka det främjande 

arbetet. 

 

Nyckelord: Distriktssköterskor, erfarenheter, hälsofrämjning, fysisk 

aktivitet, tematisk innehållsanalys, omvårdnad 
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ABSTRACT 

 

District nurses’ reliability is high in society and therefore they are in an 

position to act as a leader in the health promotion work. It’s been shown 

that there’s obstacles to promoting physical activity and there are few 

studies of experiences of district nurses’ regarding the promotion of 

physical activity Aim The purpose of this study was to illustrate distict 

nurses’ experiences of promoting physical activity in physically 

inactive persons Method Data collection was carried out through semi-

structured interviews in which eight district nurses’ were interviewed. 

Data was analysed with thematic content analysis. Results One theme: 

to face challenges and four categories emerged; To personalize the 

conversation and activity; To work with evidence-based tools; To meet 

obstacles in the health promotion work and That good knowledge 

simplifies the health promotion work Conclusion An increased amout 

of time is needed to promote physical activity in a greater extent. Health 

promotion work is not prioritized by organizations because of not 

enough time is not set aside for this. The work could be seen as 

challenging but was considered important. Education within MI is 

needed to strengthen the promotion work 

 

Keywords: District nurses’, experiences, health promotion, physical 

activity, thematic content analysis, nursing 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”You can't tell a kid that it's time to exercise; that's a turn-off...you have to say 'Let's go to the 

park and have some fun.' Then you get them to do some running, play on the swings, practice 

on the balance beam, basically get a full workout disguised as play.” 

 

Arnold Schwarzenegger 
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Den fjärde största riskfaktorn för global dödlighet är fysisk inaktivitet 

(Världshälsoorganisationen [WHO], 2019). I Sverige kan fysisk inaktivitet kopplas till 

ungefär vart tioende dödsfall (Global Observatory for Physical Activity [GoPA], 2015). 

Folkhälsomydigheten (2018) beskrev att antalet personer som inte är tillräckligt fysiskt aktiva 

ökar i samhället. Enligt en studie av Guthold, Stevens, Riley och Bull (2018) framkom det att 

omkring 30 procent av Sveriges befolkning inte är tillräckligt fysiskt aktiva. Bolin och 

Lindgren (2006) visade att fysisk inaktivitet kostar det svenska samhället sex miljarder kronor 

per år. Motsvarande siffra i det finska samhället låg på minst tre miljarder euro årligen 

(Vasankari et. al., 2018). Att nå upp till WHO:s rekommendationer om fysisk aktivitet skulle 

enligt Wester, Wahlgren och Wedman (2008, s. 64) dämpa samhällskostnader som kan 

kopplas till fysisk inaktivitet. Att övervikt som fetma och förekomsten av hjärt- och 

kärlsjukdomar samt psykisk ohälsa ökar kan relateras till fysisk inaktivitet enligt en rapport av 

Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU, 2007). Själva begreppet 

fysisk aktivitet beskrivs av WHO (2019) som kroppsliga rörelser som framställs av 

skelettmuskulaturen och som kräver en åtgång av energi. Samtidigt skriver WHO (2010) att 

tillräckligt fysiskt aktiv anses vara vid måttlig ansträngning i 150 minuter per vecka, 

alternativt 75 minuter högintensiv fysisk aktivitet under en vecka. Att uppnå denna 

rekommendation ger en hälsofrämjande verkan skriver Hagströmer, Wisén och Hassmén 

(2016, s. 3). I denna uppsats har författarna valt att utgå från WHO:s definition av när en 

person anses vara tillräckligt fysiskt aktiv. 

 

Det förekommer flera definitioner om vad hälsa är. Av WHO (1948) beskrivs hälsa som: ”ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 

sjukdom och funktionsnedsättning”. Samtidigt anser WHO att hälsa också är en resurs för 

individen (WHO, 1986). Svensk Sjuksköterskeförening (SSF, 2008b) betraktar hälsa som ett 

pågående förlopp som kan variera över tid och att hälsa omfattar flera olika aspekter vilket 

gör att det inte är möjligt att tydliggöra hälsa (SSF, 2008a). Att den egna upplevelsen om vad 

hälsa innebär menar SSF (2016) avgör hur det betraktas hos var och en. Detta är också i likhet 

med hälsofrämjande omvårdnad där personens helhet ses i förhållande till dennes hälsa och 

där fokus är personen själv ska vilja genomföra förändring i en riktning så att hälsan stärks 

(SSF, 2017). Eriksson (2018, s. 133) använder begreppen välbefinnande, sundhet och friskhet 

för att beskriva vad hälsa är. Eriksson menar att en åkomma inte är ett hinder till att hälsa ska 

kunna upplevas och att människor är kapabla att ha hälsa genom att utföra hälsostärkande 

handlingar.  
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Hälsofrämjande arbete har beskrivits av WHO (1986) som: ”den process som gör det möjligt 

för människor att öka kontrollen över, och förbättra sin hälsa och därmed leva ett aktivt och 

produktivt liv för att uppnå välbefinnande och livskvalitet”. Socialdepartementet (2008) 

menar att en ökad inställning till att främja hälsa behövs och Weeks, Scriven och Savyer 

(2005, s. 35) skildrade hur distriktssköterskor är viktiga för befolkningen i arbetet med att 

främja hälsa. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017) fastställer att hälso- och sjukvården 

ska bedriva ett hälsofrämjande arbete för att minska ohälsa. Socialstyrelsen (2011) beskrev att 

utbildning till personer om hälsosamma levnadsvanor kan anses vara att ge verktyg till att 

kunna genomföra förändring.  

 

I en studie (Brobeck, Odencrants, Bergh & Hildingh, 2014) beskrev patienter hur det 

upplevdes som viktigt att sjuksköterskor accepterade deras rätt till att själv bestämma om 

någon förändring skulle göras angående de egna levnadsvanorna. Patienter uppgav att det var 

viktigt att få stöd från sjuksköterskor för att förändra en ohälsosam levnadsvana till det bättre, 

annars kunde förändringsprocessen till en hälsosam levnadsvana fördröjas. Enligt Brobeck et. 

al. (2014) så ville patienter att deras åsikter skulle tas i beaktning av sjuksköterskor för att 

känna delaktighet, och om det ställdes för höga krav eller mål så kunde det orsaka att 

motivationen till att vilja genomföra förändring minskade. En studie (Brobeck, Bergh, 

Odencrants & Hildingh, 2015) visade på att om patienter erhöll information om vad som 

kunde göras för att förändra en ohälsosam levnadsvana till det bättre så kunde det vara en 

bidragande orsak till att förändringen genomfördes. Nästan 40 procent av patienterna ändrade 

livsstilen på något sätt efter ett samtal om den egna hälsan. En studie (Tonstad, Söderblom & 

Sandvik, 2006) visade på att diskussioner med patienter om deras livsstil kunde i längden leda 

till positiva effekter på hälsan i form av att metabola riskfaktorer och blodfettsvärden hos 

patienten reducerades. Att det främjande arbetet också kan minska ett för högt blodtryck och 

förbättra livsstilen visades i en litteratursammanställning av Clark, Smith, Taylor och 

Campbell (2010). Scriven (2010, s. 175) tar upp om hur distriktssköterskor kan använda 

evidensbaserade verktyg för att anpassa det hälsofrämjande arbetet. 

 

Fysisk aktivitet på recept (FaR) och Motiverande samtal (MI) kan användas i det 

hälsofrämjande arbetet (SBU, 2007). Folkhälsomyndigheten (2012) beskriver att FaR är ett 

tillvägagångssätt med syfte att fysisk aktivitet ska främjas. Vidare nämner 

Folkhälsomyndigheten att det ordineras och att det ska göras utifrån ens personliga 

förutsättningar. Individanpassad FaR kan öka fysisk aktivitet och tillämpas i ett främjande 
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syfte (Folkhälsomyndigheten, 2012; Kallings, Lejon, Hellénius & Ståhle, 2008). Bohman, 

Mattsson och Borglin (2015) beskrev hur distriktssköterskors attityd till FaR var 

överhängande positivt. Lamarche och Vallance (2013) samt Turin (2015) visade att det fanns 

kunskaps- och motivationsbrist till att ordinera FaR och att det kunde orsaka mindre 

förskrivning av det. Miller och Rollnick (2013, s. 29) förklarade MI som en 

kommunikationsmetod där samtalsledaren utgår från ett öppet förhållningssätt där målet med 

MI är att personen ska motiveras till att själv vilja genomföra förändring. Studier (Lundberg, 

Jong, Kristiansen & Jong, 2017; Östlund, Wadensten, Kristofferzon & Häggström, 2015) 

visade på hur MI i det hälsofrämjande arbetet är användbart då det har setts kunna utveckla 

personers inställning till förändring. 

 

Enligt SSF (2008b) har distriktssköterskor  ett ingående kunnande om det hälsofrämjande 

arbetet. Socialstyrelsen (2019) menar att distriktssköterskor har ett ansvar att främja hälsa. I 

en litteratursammanställning (Hujig et. al., 2015) visades att den egna kunskapen kunde 

inverkade i hur det hälsofrämjande arbetet utfördes. I samma litteratursammanställning 

framkom också att en egen aktiv livsstil gav upphov till att fysisk aktivitet främjades i högre 

utsträckning. Lundberg, Jong, Kristiansen och Jong (2017) beskrev hur distriktssköterskor 

upplevde att god kunskap var av betydelse vid det främjande arbetet, och att inte besitta 

kunskap om det hälsofrämjande arbetet kunde skapa frustration bland kollegor. Enligt 

Whitehead (2009) så kan distriktssköterskor verka som ledare i det hälsofrämjande arbetet. 

Detta menar Whitehead beror på att tillförlitligheten till distriktssköterskor är stort i samhället. 

I en annan studie (Whitehead, 2001) framkom det att distrikssköterskor kan behöva förklara 

till personer betydelsen av att genomföra förändring då levnadsvanor oftast är djupt rotade, 

samtidigt som det kan vara ett komplicerat arbete. Samtidigt visade studier (Brobeck, 

Odencrants, Bergh, & Hildingh, 2013; Eriksson & Engström, 2014) att tid och fortbildning 

behövs för att kunna arbeta hälsofrämjande och Lundberg et. al. (2017) beskrev hur det 

hälsofrämjande arbetet kunde upplevas av distriktssköterskor som tidskrävande. I studier 

(Jerdén, Hillervik, Hansson & Weinehall, 2006; Maijala, Tossavainen & Turunen, 2016) 

framkom att organisationen inverkade till vilken grad det hälsofrämjande arbetet utfördes. 

 

RATIONAL 

Att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att främja fysisk aktivitet är av betydelse för att 

skapa en bild över hur de främjar det hos personer i det allt mer inaktiva samhället. Att som 

människa motionera kan stärka hälsan och folkhälsan överlag. Distriktssköterskans 
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kompetensområde är att arbeta hälsofrämjande, vilket innebär att de kan ses som förespråkare 

för arbeta med detta. Det har visats i litteraturgenomgången att det föreligger hinder hos 

distriktssköterskor för att kunna arbeta hälsofrämjande. Majoriteten av studier belyser 

distriktssköterskors hälsofrämjande arbete och få studier distriktssköterskors främjande av 

fysisk aktivitet. Denna studie kan bidra till ett mervärde för distriktssköterskor genom att 

belysa deras erfarenheter av att främja fysisk aktivitet, vilket kan bidra till att klargöra deras 

förutsättningar till det hälsofrämjande arbetet. Detta skulle kunna innebära att det kan 

utvecklas och förbättras för distriktssköterskor, samt bidra till ökad hälsa för den enskilda 

personen och långsiktigt minska samhällskostnader. 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att främja fysisk 

aktivitet hos fysiskt inaktiva personer. 

METOD 

Design 

Kvalitativ ansats valdes för att att få svar på syftet och det avser att undersöka personers 

erfarenheter för att få skildringar och erhålla större kunskap om ett ämne (Friberg, 2012, s. 

121).  

 

Deltagare och procedur 

Ett ändamålsenligt urval användes vid valet av deltagare. Kriterier för att delta i studien var 

att deltagarna var distriktssköterskor, samt hade arbetat som distriktssköterskor i minst ett års 

tid på hälsocentral. Åtta distriktssköterskor deltog i studien. Sju kvinnor och en man, i en 

ålder mellan 31 och 62 år (Median=46 år) och arbetslivserfarenhet mellan 1 och 32 år 

(Median=18 år) som distriktssköterska. Tre av deltagarna hade förutom specialistutbildning 

med inriktning mot distriktssköterska även specialistkompetens inom diabetesvård.  

 

Ett slumpmässigt urval användes då vi bestämde vilka hälsocentraler som skulle kontaktas. 

Totalt kontaktades verksamhetschefer på fem hälsocentraler i norra Sverige via e-post med 

information om studien. Två av dessa svarade ja till att distriktssköterskor fick rekryteras på 

deras hälsocentral. Informations- och samtyckesblankett skickades via e-post till aktuella 

verksamhetschefer som vidarebefordrade dessa till distriktssköterskor som arbetade på 

respektive hälsocentral och som uppfyllde studiens kriterier. Distriktssköterskor som önskade 
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delta informerade verksamhetschefen som vidarebefordrade deras önskemål om deltagande 

till författarna. Deltagarna kontaktades sedan via telefon för att komma överens om tid och 

plats för intervjun. I samband med telefonkontakt informerades deltagaren muntligt om syftet 

med studien och att deltagande kunde avbrytas närhelst utan motivering. 

Samtyckesblanketterna lämnades till oss underskriven i samband med utförandet av intervjun. 

Innan intervjun utfördes frågade vi ytterligare en gång till att deltagaren förstått studiens syfte 

och att denne kunde avbryta sitt deltagande. Efter att deltagaren bekräftat att denne förstått 

syftet och också gett sitt muntliga samtycke till att delta utfördes intervjun. 

 

Datainsamling 

Åtta semi-strukturerade intervjuer utfördes, där en intervjuguide användes med frågor 

inspirerade från den inledande litteraturgenomgången (Bilaga 1). Att utgå från en semi-

strukturerad intervju med öppna frågor är lämpligt vid kvalitativa intervjuer (Polit & Beck, 

2012, s. 537). Frågorna kan adapteras till vad som uppkommer under intervjun och behövs 

inte frågas i en viss ordning. Inledningsvis utförde vi varsin provintervju (jfr. Danielsson, 

2012, s. 145, 169). Vi gjorde detta för att anpassa oss i rollen som intervjuare och för att få en 

uppfattning om något i intervjuguiden behövde korrigeras. Provintervjuerna ingick inte i 

analysen och vi valde att inte korrigera något i intervjuguiden. Vi genomförde fyra intervjuer 

var och samtliga intervjuer skedde på deltagarnas arbetsplats. Intervjuerna inleddes med 

frågor om deltagarnas ålder, arbetslivserfarenhet och ytterligare specialistutbildningar för att 

därefter övergå till öppna frågor. Deltagarna uppmuntrades till att prata fritt och frågorna 

adapterades efter vad som framkom under intervjuerna. Intervjuerna spelades in digitalt med 

mobiltelefon (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 515-516). Mobiltelefonerna skyddades med lösenord 

och ljudfilerna överfördes till lösenordsskyddad dator efter genomförd intervju där ljudfilen 

numrerades för att behålla anonymiteten. Efter varje genomförd intervju erbjöds deltagaren att 

ta kontakt med oss vid uppkomst av frågor. Intervjuerna varade mellan 15 och 21 minuter och 

efter genomförd intervju transkiberades intervjun ordagrant och numrerades. När samtliga 

intervjuer var transkiberade lyssnades intervjuerna igenom tillsammans för att säkerställa 

korrekta transkiberingar. 

 

Dataanalys 

Intervjuerna har analyserats med en tematisk innehållsanalys, där analysen inledningsvis 

utfördes med manifest ansats och avslutade med latent ansats (Graneheim & Lundman, 2004). 
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I den manifesta ansatsen avses att det som framkommer i texten analyseras utan att tolkas 

medan latent ansats är att tolka den underliggande betydelsen av texten (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Transkiptionerna av intervjuerna lästes igenom flertalet gånger för att bilda en uppfattning av 

innehållet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det är av vikt att den text som ska 

analyseras är väl genomläst av författaren. Inledningsvis extraherades meningsenheter från 

texten som svarade mot syftet. Därefter kondenserades meningsenheterna i syfte att korta ner 

text men bibehålla kärnan i meningsenheterna. Därefter kodades meningsenheterna och 

kodningen fungerar enligt Graneheim och Lundman (2004) som en etikett på vad 

meningsenheten inrymmer. Efter utförd kodning sorterades koder med liknande innehåll i 

grupper där 15 underkategorier framkom. Graneheim och Lundman (2004) beskrev att 

underkategorier med liknande innehåll ska sammanslås till olika kategorier. Underkategorier 

med liknande innehåll sorterades därefter ihop i totalt fyra kategorier vilket avslutade den 

manifesta analysen. Den latenta analysen påbörjades därefter och tolkningen skedde utifrån 

dem framtagna kategorierna. Graneheim och Lundman (2004) skriver att ett tema svarar på 

frågan hur och att det handlar om att knyta samman den latenta innebörden genom en tolkning 

för att finna den genomgående röda tråden i kategorierna. Detta var det avslutande steget i 

analysprocessen, och allt eftersom frågan hur besvarades så blev ett tema tydligt. Från dessa 

fyra kategorier framstod ett tema, ’att ställas inför utmaningar’. Analysprocessen diskuterades 

fortlöpande och i samråd mellan oss författare för att frambringa en konsensus i 

färdigställandet av analysen. 

 

Etiska överväganden 

En forskningsetisk ansökan gjordes hos Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå Tekniska 

Universitet innan insamling av data. Efter att den forskningsetiska ansökan godkändes 

påbörjades rekryteringen av deltagare. All data bevarades på två datorer som var skyddade 

med starkt lösenord enligt riktlinjer från Google (2019). Uppgifter om deltagarna hölls hemlig 

genom att numrera både ljudfilerna och dem transkiberade intervjuerna för att bevara 

anonymiteten i största möjliga mån. Enbart vi och ansvarig handledare hade tillgång till 

insamlad data. Deltagarna kunde närhelst bryta sitt deltagande utan motivering och vi utgick 

från Helsingforsdeklarationen och lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(World Medical Association [WMA], 2017; SFS 2003). Samtlig insamlad data kommer att 

destrueras efter publicering av studien. 
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Intervjuare är förpliktad till att kontrollera eventuella konsekvenser för deltagare i studier 

(Kvale och Brinkmann, 2014, s. 119). Reflektion mellan oss författare förekom över att det 

kunde existera viss risk att deltagare skulle skam- eller skuldbelägga sig över att dessa inte 

främjat fysisk aktivitet. Detta grundar vi på att distriktssköterskors kompetensområde är det 

hälsofrämjande arbetet enligt SSF (2008b) och att litteraturgenomgången visade att 

distriktssköterskor kan åsidosätta det hälsofrämjande arbetet. Om deltagare efteråt skulle ha 

upplevt skam- eller skuldkänslor och kontaktat oss om detta hade vi hänvisat till att kontakta 

företagshälsovården. Kvale och Brinkmann (2014, s. 110) skriver att det rekommenderas att 

försöka upprätta en trygg miljö vid intervjuer. Detta försökte uppnås genom lyhördhet, 

tydlighet och att deltagandet kunde avbrytas närhelst utan motivering. 

RESULTAT 

Analysen resulterade i ett tema och fyra kategorier som belyser distriktssköterskors 

erfarenheter av att främja fysisk aktivitet hos fysiskt inaktiva personer (Tabell 1). Temat och 

kategorierna redovisas i löpande text och kategorierna illustreras med citat från intervjuerna. 

 

Att ställas inför utmaningar 

Den röda tråden i kategorierna kan förstås som att det var ett utmanande arbete att främja 

fysisk aktivitet till fysiskt inaktiva personer. Detta då det fanns flera hinder i arbetet och detta 

verkade kräva en yrkesskicklighet hos distriktssköterskor. Det kunde handla om att personen 

inte var motiverad eller att det inte fanns tid till att motivera. En annan utmaning kunde vara 

att hitta rätt grad av aktivitet att motivera till. Detta gjorde att distriktssköterskorna 

individanpassade informationen de gav ut. Saknades god kunskap eller en aktiv livsstil 

verkade arbetet bli ännu mer utmanande, vilket kunde leda till att det blev svårt att veta hur 

utmaningarna skulle hanteras. Med ett öppet förhållningssätt verkade distriktssköterskor 

utforska vad patienten upplevde meningsfullt att uföra gällande fysisk aktivitet. 

 

  

 

 

Att ställas inför utmaningar 

 

 

 

Att individanpassa samtalet och aktivitet 

Att arbeta med evidensbaserade verktyg 

Att möta hinder i det hälsofrämjande arbetet 

Att god kunskap förenklar det hälsofrämjande arbetet 

Tabell 1. Tema och kategorier 
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Att individanpassa samtalet och aktivitet 

Distriktssköterskor talade om att främjandet av fysisk aktivitet är viktigt. Det var av betydelse 

att individanpassa samtalet och aktivitet för att kunna främja fysisk aktivitet. De menade att 

patienters bakgrund, såsom livssituation och erfarenheter behövde kartläggas innan de kunde 

ge råd och motivera till fysisk aktivitet. Kartläggningen nämndes av distriktssköterskor vara 

en essentiell del i främjandet av fysisk aktivitet. Att försöka involvera och göra patienten 

delaktig vid kartläggningen nämndes underlätta. Om kartläggningen utfördes grundligt kunde 

det resultera i ökad kännedom. Distriktssköterskor menade att genom kartläggningen erhölls 

en ökad kännedom om patienten så att individanpassningen av aktivitet kunde utföras på ett 

bättre sätt. 

 

…att individanpassa tips och råd sett till vad som är möjligt att just de kan göra. 

(Deltagare 6) 

 

Jag kan ju inte börja säga åt människor hur dom ska röra sig om jag inte har en aning om 

vad dom har för bakgrund  

(Deltagare 4) 

 

Distriktssköterskor upplevde att patienter som tidigare varit fysiskt aktiva var lättare att 

motivera till fysisk aktivitet samt att deras inställning till att försöka genomföra 

livsstilsförändring var bättre. Patienter som själva tagit kontakt med hälsocentralen för att 

diskutera levnadsvanor var i högre grad inställda till livsstilsförändring. Att veta om en patient 

själv kontaktat hälsocentral för livsstilsförändring kunde ge distriktssköterskor viss 

information om personen var motiverad till förändring.  

 

Om en person har sökt för att göra en hälsoundersökning… då har dom ju själva valt att 

komma hit för att förändra sitt liv och är motiverade 

(Deltagare 4) 

 

Distriktssköterskor beskrev att det var viktigt att tillsammans med patienten sätta upp delmål. 

De ansåg att små delmål ökade motivation till fysisk aktivitet. För högt satta mål menade de 

kunde leda till ett misslyckande och orsaka att patienten återgick till tidigare vanor. Det var 

även viktigt att låta patienten bestämma om det var möjligt att fortsätta med vald mängd 
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fysisk aktivitet när ett delmål uppnåddes. Genom att tillsammans med patienten etablera 

delmål ökade chansen till varaktig förändring och ökad meningsfullhet. 

 

…viktigt att man känner att det är ett uppnåbart mål… och när man har gjort det inte sätta 

nya mål för tidigt. Man (patienten) måste få landa och känna att man är nöjd… 

(Deltagare 3) 

 

Distriktssköterskor ansåg att det var möjligt att öka den fysiska aktiviteten på något sätt hos 

dem allra flesta, oftast genom vardagsmotionen. Det upplevdes att det var lättare att motivera 

patienter till fysisk aktivitet om det kunde inkluderas i vardagen utan att ta för mycket tid i 

anspråk. Kartläggningen fungerade även till att utforska när patienten skulle kunna väva in 

fysisk aktivitet i vardagen. Genom att kontrollera blodprover och vitala parametrar menade 

distriktssköterskor, att i vissa fall i kombination med information om hälsovinster motivera 

till ökad fysisk aktivitet. Erfarenheten från distriktssköterskor var att blodprovstagning 

uppskattades, att det kunde fungera som ett tydligt mål och att det var konkret. De menade att 

det kunde ge upphov till att patienter upplevde att det var meningsfullt att genomföra 

förändring. I vissa fall kunde blodprovstagningen vara grunden till att patienter valde att öka 

den fysiska aktiviteten.  

 

Får dom svart på vitt på papper att blodsockret har förbättrats av att dom har börjat gå dom 

här tre promenaderna i veckan. Då blir det ju lite blodad tand för då ser dom ju så påtagligt 

att det har sån effekt. 

(Deltagare 1) 

 

Att arbeta med evidensbaserade verktyg 

Distriktssköterskor uppgav att verktygen MI och FaR användes regelbundet då det kunde 

underlätta främjandet av fysisk aktivitet. De menade att dessa verktyg kunde öka 

motivationen hos patienter. Det förklarades att öppna frågor var viktigt för att kunna utforska 

patientens bakgrund. Metoden MI användes som kommunikationsverktyg som ansågs vara ett 

användbart verktyg i främjandet av fysisk aktivitet. De ansåg att MI kan användas för att 

bygga vidare på det som framkommer under samtal och att det även är evidensbaserat. 

Enstaka distriktssköterskor framhävde att det var det enda kommunikationsverktyget som 

fanns att tillgå. Att använda MI beskrevs som en möjlighet till att fånga upp personers 
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intressen och inställning till förändring. De relaterade till sig själva att idéer som en själv 

kommer på ofta upplevs lämpligast att utföra. Det framhävdes att samtal behöver oftast brytas 

ner i mindre beståndsdelar för att kunna förklara betydelsen av förändring till personen. Det 

menades att det i slutändan handlade om att motivera patienter till att öka den fysiska 

aktiviteten och att i detta var MI det lämpligaste verktyget att använda. 

 

Men det är ju nånting man jobbar med, motiverande samtal… i samtalet att fånga upp när 

dom vill nånting och sen bygga på det och försöka motivera dom… 

(Deltagare 5) 

 

Distriktssköterskor framställde FaR som ett hjälpmedel som kan öka motivation till fysisk 

aktivitet och förskrivs i samråd med patient. De var av uppfattningen att FaR främst ökade 

motivationen hos personer som redan var motiverade till förändring. Att förskriva FaR till 

patienter utan motivation ansågs verkningslöst då erfarenheter hos distriktssköterskor var att 

dessa inte utnyttjade FaR. Det var vanligt att FaR följdes upp och det skedde genom 

telefonkontakt efter ett par månader. Det fanns ingen standard inom vilken tidsram som FaR 

skulle följas upp utan det bestämdes under mottagningsbesöket.  

 

(Patienterna) Kanske redan är lite… till viss del redan motiverade. Men inte alltid, men det 

finns dom som får recepten och kanske inte ändå inte tar sig iväg medan en del kanske får sig 

en spark i rumpan och får sig iväg på träningen 

(Deltagare 5) 

 

Att möta hinder i det hälsofrämjande arbetet 

Distriktssköterskor beskrev att det existerar hinder för att på ett bra sätt kunna arbeta med 

främjandet av fysisk aktivitet. Hinder kunde vara patientens livssituation och kroppslig 

smärta. Detta kunde försvåra främjandet av fysisk aktivitet då livssituationen och kroppslig 

smärta användes som ursäkt av patienten till att inte kunna utföra fysisk aktivitet. Enstaka 

distriktssköterskor nämnde att patienter med psykisk ohälsa kunde vara svåra att motivera till 

ökad fysisk aktivitet. Negativa erfarenheter av fysisk aktivitet hos patienten kunde försvåra 

det främjande arbetet. Det framkom också hur årstiden påverkade till vilken grad patienter var 

motiverade till fysisk aktivitet. De menade att vintertid bidrog till att det blev svårare att 

motivera personer till fysisk aktivitet på grund av kylan. 
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…livspusslet överlag, sen så finns det andra som smärtor som kan också upplevas som ett 

hinder. 

(Deltagare 2) 

 

Distriktsköterskor framställde tidsbrist som ett hinder i arbetet med främjandet av fysisk 

aktivitet. Det inte fanns utrymme i schemat att kunna arbeta med att främja fysisk aktivitet i 

den utsträckning som skulle behövas. Vidare framkom att det inte fanns nog med tid för att 

kunna boka in uppföljningar som återbesök. Detta kunde leda till att de istället valde att följa 

upp arbetet via telefon, men tidsspannet när det skulle följas upp kring den fysiska aktiviteten 

saknades det tydliga rutiner för. Distriktssköterskor menade att enda gången det 

hälsofrämjande arbetet följdes upp var vid ordination av FaR då det ingår vid förskrivningen 

att följa upp aktiviteten. De ansåg samtidigt att det var lika viktigt att följa upp patienter som 

inte fått FaR förskrivet, men detta fanns det inte tid för och kunde därmed utebli. Det kunde 

vara svårt att hinna med att främja fysisk aktivitet om inte tillräckligt med tid avsattes. 

Patienten kunde besöka hälsocentralen för ett annat besvär och distriktssköterskan kunde 

uppmärksamma att fysisk aktivitet skulle behöva främjas för att hjälpa till i läkningen. Detta 

kunde då utebli på grund av tidsbrist. 

 

För det första behöver man ju mer tid till det (hälsofrämjande arbetet). Har man bara en 

halvtimme per patient och man ska t.ex. lägga om ett sår samtidigt så hinner man inte alltid 

(Deltagare 7) 

 

Distriktssköterskor ansåg att ett hinder var att det saknades arbetsmaterial för att kunna arbeta 

med främjandet av fysisk aktivitet på ett effektivt sätt, till skillnad från när patienter besökte 

hälsocentralen för ett hälsosamtal eller diabetesuppföljning, då det fanns tillgång till 

hälsofrämjande material att arbeta med. Vid besök som inte var relaterade till hälsosamtal 

eller diabetesuppföljning så beskrevs det att rutiner för hur det skulle frågas och resoneras 

kring främjandet av fysisk aktivitet saknades. De menade att det borde finnas rutiner för att 

fråga patienter vid andra besök om dennes fysiska aktivitet. 

 

På BVC (barnavårdscentral) frågar vi alltid upp om våld. Ungefär så borde vi fråga upp om 

fysisk aktivitet på andra besök så att det inte missas 
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(Deltagare 7) 

 

Att god kunskap förenklar det hälsofrämjande arbetet 

Distriktssköterskor förklarade att det var enklare att främja fysisk aktivitet om de själva hade 

god kunskap om fysisk aktivitet och en aktiv livsstil. De tyckte att det var viktigt att besitta 

erfarenhet om fysisk aktivitet för att kunna främja det. Distriktssköterskor ansåg att fysisk 

aktivitet var viktigt och menade att den egna inställningen inverkade i det främjande arbetet. 

De menade att deras inställning till fysisk aktivitet var positiv då de ansåg att det förbättrade 

hälsan. Distriktssköterskor menade att själv ha en aktiv livsstil bidrog till att fysisk aktivitet 

främjades i högre grad i det hälsofrämjande arbetet. 

 

Jag är positiv till det då jag tycker det är viktigt. Det förutsätter ju att man kanske själv är 

fysiskt aktiv för att lättare kunna motivera till det 

(Deltagare 8) 

 

Det fanns olika syner på när en person uppfattades som fysiskt inaktiv. Samtidigt menade 

distriktssköterskor att definitionen av när patienter var fysiskt aktiva och inaktiva var något 

som var ytterst individuellt. Att definiera patienter som fysiskt inaktiva var inte möjligt om 

det förekom vardagsmotion. Det nämndes att fysisk aktivitet föreligger vid motion som varar 

minst 30 minuter dagligen och där samtidig lätt till måttlig ansträngning förekommer. De 

hade uppfattningen om att denna gräns på 30 minuter inte alltid var tillämpningsbar i 

praktiken då varje patient är unik. Vissa distriktssköterskor ansåg att patienter var fysiskt 

aktiva om det förekom motion utöver vardagsmotionen. De tyckte inte att kravet på 30 

minuter daglig rörelse krävdes för att definieras som fysiskt aktiv. Samtliga 

distriktssköterskor var överens om att för att klassas som fysiskt aktiv i tillräcklig utsträckning 

skulle patienten utföra fysisk aktivitet som var pulshöjande.  

 

…alltså egentligen man kan ju inte säga att någon är fysiskt inaktiv om dom ändå rör sig i sin 

vardag… 

(Deltagare 3) 

 

Distriktssköterskor ville att patienter skulle motionera för att förebygga ohälsa. Samtidigt var 

det också tvunget att det fanns en orsak till att betydelsen av ökad grad fysisk aktivitet skulle 
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förmedlas. Att delge information utan att det fanns ett behov för det menades vara 

verkningslöst. Det beskrevs att patienter var svårare att motivera till fysisk aktivitet om det 

inte fanns någon bakomliggande orsak som kunde motivera till att patientens fysiska aktivitet 

behövde ökas. Patienter kunde ibland förvänta sig att få ta del av distriktssköterskans 

personliga åsikter och då var det viktigt att kunna motivera varför det var viktigt att öka 

graden av fysisk aktivitet. 

 

Det är ju nånstans viktigt att få fram varför jag tycker det här är viktigt… så jag inte bara blir 

en tjatig kärring som tycker att folk ska ut och gå utan att det finns substans bakom… 

(Deltagare 3) 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att främja fysisk aktivitet hos fysiskt inaktiva 

personer var syftet med studien. I resultatet framträdde ett tema: att ställas inför utmaningar 

som baserades på fyra kategorier: Att individanpassa samtalet och aktivitet; Att arbeta med 

evidensbaserade verktyg; Att möta hinder i det hälsofrämjande arbetet; Att god kunskap 

förenklar det hälsofrämjande arbetet 

 

I resultatet framkom att distriktssköterkor ansåg att det är av vikt att individanpassa samtalet 

och aktivitet med utgångspunkt från personens nuvanrande livssituation. Hörnsten, Lindahl, 

Persson och Edvardsson (2014) stärker det resultat som framkom i denna studie genom att 

resultatet från deras studie visade på att individanpassat samtal i det hälsofrämjande arbetet är 

av vikt. I resultatet av denna studie beskrev distriktssköterskor att för att individanpassning 

ska vara möjligt krävs en kartläggning av patientens bakgrund, samt att denne ges möjlighet 

att vara delaktig. Hörnsten, Lindahl, Persson och Edvardsson (2014) framhävde att det genom 

en kartläggning av patientens bakgrund var möjligt att identifiera levnadsvanor som patienten 

skulle vara i gagn av att förbättra. De beskrev även att för att förändring ska kunna ske 

behöver patienten vara delaktig. Wilhelmsson och Lindberg (2009) menade att det är av vikt 

att som distriktssköterska respektera patienten och lyssna på patienten och att involvera denne 

i det hälsofrämjande arbetet samt att det är viktigt med delaktighet. Antonovsky (2005, s.25) 

skildrade att meningsfullheten kan ökas genom att delaktigheten stärks och att detta kan 

påverka hur en person upplever hälsa. Att patienter kan behöva uppmuntran till att ta ett eget 

ansvar framkom i en studie av Wilhelmsson och Lindberg (2009). Jenson och Simovska 
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(2005) menade att man kan uppmuntra människor till att ta ett eget ansvar och ta till sig 

information och kunskap genom att de involveras i arbetet. Detta stärks ytterligare genom 

Eriksson (2018, s. 44) som uppgav att människor vill vara delaktiga i utformandet av sina liv. 

En sak som inte framkom i det föreliggande resultatet men som vi anser spännande är att det i 

en studie av Casey (2007) framkom att patientens ålder kan inverka på till vilken grad som 

denna vill involveras i sin behandling, och i deras resultat framkom det att yngre patienter i 

högre grad visade en vilja av att bli involverade. Enligt Lundberg, Jong, Kristiansen och Jong 

(2017) var yngre patienter i högre grad intresserade av det hälsofrämjande arbetet jämfört med 

äldre patienter. Vi gör ett antagande att det är av stor vikt att som distriktssköterska hålla ett 

gott förhållningssätt till patienten och visa en respektfullhet samt att det är viktigt med 

individanpassning och kartläggning för att ett hälsofrämjande arbete ska kunna utföras på ett 

adekvat sätt.  

 

I vårt resultat framkom att distriktssköterskor upplevde MI som ett verktyg att tillgå vid 

främjandet av fysisk aktivitet. Vidare ansåg de att det var lämpligt att använda MI till att 

bygga vidare på det som framkom i samtalet med fysiskt inaktiva personer. De menade att 

motivation till förändring måste komma från personen själv för att det ska vara genomförbart. 

Även Jallinoja et. al. (2007) visade på att det krävs att patienter själva vill genomföra 

förändring för att det hälsofrämjande arbetet ska kunna uppnå avsett syfte. Östlund, 

Wadensten, Kristofferzon och Häggström (2015) beskrev i en studie hur distriktssköterskor 

upplevde MI som ett betydelsefullt verktyg i arbetet med att motivera till förändring av 

livsstilen. I samma studie visades också att distriktssköterskor tenderade att vid MI ge för 

mycket råd utan att fråga om lov och att det reflektiva lyssnandet inte utfördes i så hög grad. 

Enligt grundarna till MI (Miller & Rollnick, 2013, s. 32) är det viktigt med det reflektiva 

lyssnandet och att tillstånd inhämtats från den som motiveras till att delge råd. Miller och 

Rollnick (2013, s. 41) menade att MI genomförs både tillsammans och för en person och inte 

till eller emot en person och detta kan jämföras med vad som framkom i föreliggande studies 

resultat, där distriktssköterskor beskrev att de försökte fånga upp det patienten berättade för 

att bygga vidare på det och arbeta för att stärka deras motivation. I denna studies resultat 

relaterade distriktssköterskor till sig själva om att idéer som en själv kommer på upplevs av 

dem som bättre att utföra. Enligt Miller och Rollnick (2013, s. 41) handlar MI om att utgå från 

den person som ska motiveras och att denne redan besitter den kunskap som krävs för att 

kunna utföra en förändring. Vi reflekterar över att det därför kan vara av betydelse att inte 

lägga press på patienten utan att det ibland kan vara till fördel att låta dem komma på egna 
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förslag till åtgärder och testa dessa innan distriktssköterskor eventuellt kommer med andra 

förslag.  

 

I en studie (Lundahl et. al., 2013) visades hur MI kan ge upphov till ökad mängd fysisk 

aktivitet hos patienter då MI ökar patienters ansats till att göra förändring. I samma studie 

framkom det att det berodde på att levnadsvanorna påpekades och det kunde förstärka 

inställningen till att vilja genomföra förändring. En studie (Van Nes och Sawatzky, 2010) 

visade också på att MI är att föredra i det hälsofrämjande arbetet jämfört med sedvanlig 

rådgivning men att dess effektivitet kan variera beroende på den kunskap som en besitter om 

MI. Distriktssköterskor i föreliggande resultat framhävde hur de upplevde att MI var det enda 

kommunikationsverktyget att tillgå vid arbetet med att hälsofrämja. Det framkom inte i det 

föreliggande resultatet om detta var för att distriktssköterskorna ansåg att MI var det bästa 

komunikationsverktyget eller om det var för att de inte kände till något annat 

kommunikationsverktyg. Vi tänker att det hade varit av intresse med en uppföljande fråga 

kring detta eftersom det kan bero på olika orsaker till att de ansåg MI vara det enda 

kommunikationsverktyget att använda vid främjandet av fysisk aktivitet. Miller och Rollnick 

(2013, s. 48) beskrev också hur MI är ett kliniskt verktyg som kan användas för att stimulera 

till förändring vilket vi kan anse är det man vill uppnå vid det hälsofrämjande arbetet. Miller 

och Rollnick (2013, s. 54) menade att ens skicklighet inom MI kan utvecklas men att det tar 

flera år att bygga upp förmågan att utöva MI på ett skickligt sätt. Vi drar därför slutsatsen att 

MI kan vara ett verktyg som är lämpligt att använda vid främjandet av fysisk aktivitet, och 

användas till att förstärka personers inställning till att genomföra förändring i 

distriktssköterskors arbete med att främja till ökad fysisk aktivitet. Vi gör ett antagande att 

uppföljande utbildningar inom MI skulle kunna vara till nytta för distriktssköterskor. Detta för 

att de själva ska bli stärkta i sitt eget genomförda hälsofrämjande arbete för att främja fysisk 

aktivitet hos fysiskt inaktiva personer. 

 

Det framkom i resultatet av vår studie att tidsbrist var påtagligt i arbetet med att främja fysisk 

aktivitet. Det fanns inte heller tid till det, vilket påverkade arbetet med att främja fysisk 

aktivitet. Sjuksköterskor beskrev i en studie (Casey, 2007) liknande erfarenheter där det 

hälsofrämjande arbetet enbart utfördes då det fanns tid över till det. Att annat arbete tog tid 

från det hälsofrämjande arbetet uppgav sjuksköterskor i en studie (Roden, Jarvis, Campbell-

Crofts & Whitehead, 2015) vara tidsödande vilket ledde till att det hälsofrämjande arbetet 

utfördes i minskad omfattning. I det föreliggande resultatet av denna studie beskrev också 
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distriktssköterskor hur det hälsofrämjande arbetet kunde utebli då annat arbete som 

såromläggning kunde kräva hela den avsatta tiden. Samtidigt beskrev distriktssköterskor i 

föreliggande resultat att en ökad mängd tid till det hälsofrämjande arbetet behövdes. Att det 

efterfrågas ökad mängd tid till det hälsofrämjande arbetet framkom också i en studie av 

DeCola, Benton, Peterson & Matebeni (2012) där det ansågs att en ökad mängd tid bör 

prioriteras till det hälsofrämjande arbetet. I samma studie uppgav en tredjedel av 

sjuksköterskorna att deras arbetsbörda successivt hade ökat under flera år och att majoriteten 

upplevde att det existerade tidsbrist.  

 

Brobeck, Odencrants, Bergh och Hildingh (2013) beskrev hur tidsbristen orsakade att 

distriktssköterskor valde att genomföra det hälsofrämjande arbetet med patienter som redan 

var motiverade till förändring. Detta var inte något som framkom i det föreliggande resultatet 

att distriktssköterskor valde att prioritera patienter som redan var motiverade på grund av 

tidsbrist i det hälsofrämjande arbetet. Det har samtidigt visats i en studie (Jerdén et. al., 2006) 

att det hälsofrämjande arbetet åsidosätts i allt högre grad till förmån för det sjukdomsinriktade 

arbetet och enligt Johansson, Stenlund, Lundström & Weinehall (2010) så finns det en önskan 

till att arbeta med det hälsofrämjande arbetet i högre grad. Detta menar vi visar på att det 

behöver avsättas ökad mängd tid för det hälsofrämjande arbetet. Att avsätta tid till 

hälsofrämjande arbete kan leda till att distriktssköterskor får möjlighet att stödja och hjälpa 

personer till ökad upplevd hälsa och en aktiv livsstil. Vi gör ett antagande att tidsbrist kan leda 

till att personer som är i behov av att få stöd med att förändra sin livsstil inte får möjlighet till 

att göra det. 

 

Resultatet i vår studie visade att distriktssköterskor ansåg att deras egen livsstil kunde inverka 

vid främjandet av fysisk aktivitet. Detta är även vad som framkom i en studie av Jerdén et. al. 

(2006) där en aktiv livsstil med hälsosamma levnadsvanor bidrog till att i högre grad utföra 

det hälsofrämjande arbetet. Distriktssköterskor i föreliggande studies resultat beskrev hur det 

kunde krävas att de själva var fysiskt aktiva för att kunna främja fysisk aktivitet. Enligt en 

studie (Jerdén et. al., 2006) visades det att en egen ohälsosam livsstil hos en själv kunde leda 

till en i högre grad negativ inställning till att arbeta hälsofrämjande. Att sjuksköterskor som 

utövade fysisk aktivitet främjade fysisk aktivitet i högre grad beskrevs i en studie av Esposito 

och Fitzpatrick (2011). Att som distriktssköterska föregå med gott exempel kunde förstärka 

det hälsofrämjande arbetet enligt Wilhelmsson och Lindberg (2009). Vi gör ett antagande att 
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distriktssköterskors livsstil kan inverka i främjandet av fysisk aktivitet. Att som 

distriktssköterska ha en aktiv livsstil verkar vara till fördel vid främjandet av fysisk aktivitet.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att främja fysisk 

aktivitet hos fysiskt inaktiva personer. Analysmetoden tematisk innehållsanalys användes för 

att analysera data. Den kvalitativa forskningen undersöker personers erfarenheter och 

upplevelser (Polit & Beck, 2016, s. 50). Trovärdigheten av resultatet i föreliggande studie 

diskuterades utifrån begreppen tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Till denna studie användes ett ändamålsenligt urval. Ett sådant urval avser att mest lämpade 

deltagare inkluderas i studien (Polit & Beck, 2012, s. 517). I denna studie ingick åtta 

distrikssköterskor och inget bortfall skedde. Det visade sig att åtta distriktssköterskor var 

tillräckligt för att kunna erhålla olika erfarenheter och variationsrik data för att svara till syftet 

med studien. Att att erhålla nog med data är av betydelse vid kvalitativ forskning enligt 

Graneheim, Lindgren och Lundman (2017). Polit och Beck (2012, s. 521) beskrev hur det i 

kvalitativa studier är kvalitén på informationen som är av betydelse och det väger därmed 

tyngre än hur många som deltar. Enligt Graneheim och Lundman (2004) stärks trovärdigheten 

av en studie stärks när tillräckligt med deltagare deltar så att syftet med studien uppnås. 

Denna studies inklusionkriterier var att deltagarna skulle vara distriktssköterskor och arbetat 

som distriktssköterska på hälsocentral i minst ett års tid. Vi valde dessa kriterier då det var 

tänkbart att distriktssköterskor med minst ett års yrkeserfarenhet hade erfarenhet av att främja 

fysisk aktivitet hos fysiskt inaktiva patienter. Att deltagarna i denna studie var mellan 31 och 

60 år kan stärka trovärdigheten då det är en variation i åldern (jmf. Graneheim & Lundman, 

2004). Att det enbart var en man av dessa åtta deltagare menar vi kan påverka trovärdigheten. 

Detta då det inte är är möjligt att utesluta att andra variationer hade visats om fler män deltagit 

och därmed gett ett annat. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det är önskvärt att 

deltagare i en studie har olika åldrar och kön för att trovärdigheten ska stärkas.  

 

Datainsamlingen i vår studie kan anses begränsad då intervjuerna utfördes enskilt istället för 

att utföras tillsammans. Vi menar att utföra intervjuerna enskilt kan ha påverkat deltagarnas 

svar på grund av att vi har bristfällig erfarenhet av att intervjua. Kvale och Brinkmann (2009, 

s. 105) beskrev hur erfarenhet behövs för att kunna genomföra intervjuer som håller hög 
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kvalité och Polit och Beck (2013, s. 532) skildrade att kompetensen hos intervjuaren kan 

påverka resultatet. Samtidigt ansåg Trost (2010, s. 66) att det kan vara till fördel att vara två 

intervjuare då det är möjligt att stötta varandra men att två intervjuare också kan ge upphov 

till att den intervjuade känner sig underlägsen. På grund av att deltagarna i studien befann sig 

på olika hälsocentraler i norra Sverige ansåg vi att det var tidseffektivt att utföra intervjuerna 

enskilt. Intervjuerna utfördes på deltagarnas arbetsplatser och detta kan vara till nackdel då 

det kan förekomma störningar under intervjun enligt Trost (2010, s. 66). Vi försökte 

förebygga störningsmoment genom att uppmana deltagarna till att stänga av dator, 

arbetstelefon och markera att rummet vi utförde intervjun i var upptaget. Under våra 

intervjuer förekom inte något störningsmoment. Vi hade som avsikt att deltagaren skulle få 

bestämma vars intervjun skulle utföras för att vara tillmötesgående till dennes önskan. Vi 

genomförde fyra intervjuer var och varje intervju transkiberades samma dag. Den av oss som 

utförde en intervju transkiberade den. Detta minskar risken för att intervjun transkiberas 

felaktigt enligt Kvale & Brinkman (2014, s. 221). Vi reflekterade också över att om det skulle 

varit någon skillnad att genomföra intervjuer via telefon. Att utföra intervjuerna via telefon 

kan vara fördelaktigt om det som är menat att undersökas inte är personligt (Polit & Beck, 

2012, s. 537). I denna studie var syftet att belysa erfarenheter vilket vi anser kan vara något 

personligt. Därav ansåg vi att telefonintervjuer inte hade varit lämpligt till denna studie. Vid 

fysiska intervjuer finns även en möjlighet att observera kroppsspråket på den som intervjuas. 

Under intervjuerna lyssnade vi till det som sades, tillät pauser samt att deltagarna fick styra 

tempot på intervjun (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 543). 

 

Analysprocessen brukar benämnas som komplicerad i kvalitativa studier (Graneheim & 

Lundman, 2004). Vi upplevde att analysprocessen var det svåraste med denna studie. Vi 

diskuterade vår egen förförståelse med varandra innan dataanalysen utfördes, för att minska 

risken att det skulle inverka på resultatet (jmf. Kvale & Brinkmann, 2014, s. 111-112). 

Tematisk innehållsanalys användes som analysmetod och Braun och Clarke (2006) 

förespråkar det för forskare med bristande erfarenheter av forskning. De menar att det är en 

analysmetod som är enkel att använda utan många begränsningar i hur det ska användas och 

inte heller någon tydlig uppgörelse om hur det ska utföras. Samtidigt menade Braun och 

Clarke (2006) att en svaghet i den tematiska innehållsanalysen är att den inte är tydligt 

beskriven och utstakad. Enligt Braun och Clarke (2006) kan också den tematiska 

innehållsanalysen använda både manifest och latent innehåll från datan. Det vi upplever är att 

det har varit till nytta att använda en tematisk innehållanalys som analysmetod. I föreliggande 
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studie utfördes analysen inledningsvis med en manifest ansats, det vill säga textnära. Därefter 

gjordes en tolkning med utgång från de kategorier som framkom. Vi anser också att vi på ett 

översiktligt sätt kunnat redogöra för en större andel data genom den tematiska 

innehållsanalysen. Vi har kunnat både kategorisera och finna ett tema som förklarade den 

underliggande röda tråden som var genomgående i alla kategorier i föreliggande resultat. 

Graneheim och Lundman (2004) beskrev hur ett tema avser att knyta ihop den latenta 

innebörden av datan och finna den genomgående röda tråden. Då vi är oerfarna kan detta 

däremot ha inverkat i hur väl analysen genomförts.  

 

Vi har försökt att beskriva själva forskningsprocessen på ett begripligt och förståeligt sätt för 

att stärka överförbar- och tillförlitligheten (jmf. Graneheim & Lundman, 2004). Graneheim 

och Lundman (2004) beskrev att trovärdighet kan också stärkas om relevanta meningsenheter 

plockas ut. Att ha för breda meningsenheter kan orsaka att analysen blir krånglig då många 

innebörder kan framträda. För korta meningsenheter kan ge upphov till att data inte inkluderas 

och därför finns det alltid en risk för att data kan försvinna vid analysprocessen (Graneheim & 

Lundman, 2004). Vi har haft detta i åtanke under analysprocessen, samt att vi anser att de 

extraherade meningsenheterna svarade mot studiens syfte. Att ge en tydlig och innehållsrik 

bild över resultatet med lämpliga citat menade Graneheim och Lundman (2004) kan öka 

överförbarheten. Att presentera resultatet på ett sätt som tillåter läsaren att själv söka andra 

tolkningar av resultatet kan enligt Graneheim och Lundman (2004) stärka trovärdigheten. Vi 

har använt citat i studiens resultat i syfte att styrka brödtexten så att en uppskattning av 

studiens trovärdighet kan utföras, och att vi har gett en överskådlig bild av resultatet som 

tillåter läsaren att själva söka andra tolkningar av resultatet (jmf. Graneheim & Lundman, 

2004).  

KONKLUSION 

Vi har fått en djupare förståelse för hur distriktssköterskor ställs inför utmaningar vid arbetet 

med att främja fysisk aktivitet. Att fortsätta belysa detta område är nödvändigt på 

organisatoriska nivåer inom primärvården. I föreliggande resultat skildrade distriktssköterskor 

sin erfarenhet av att främja fysisk aktivitet, och hur de menade att tid behövs för att kunna 

bedriva ett hälsofrämjande arbete i större utsträckning. Därtill behöver distriktssköterskor få 

ökad mängd tid i förhållande till hur samhället utvecklas där både fysiska som psykiska 

åkommor ökar relaterat till ohälsosamma levnadsvanor. Att distriktssköterskor inte förses med 

tillräckligt med tid till att kunna arbeta hälsofrämjande blir följaktligen ett problem som 
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behöver belysas. Vi drar slutsatsen att det hälsofrämjande arbetet bortprioriteras då tid inte 

avsätts av verksamheter i den mängd som skulle behövas. Distriktssköterskor har därmed inte 

tillräckligt med tid till att kunna främja fysisk aktivitet. Ytterligare forskning från 

verksamheters perspektiv om varför inte tillräckligt med tid avsätts till distriktssköterskors 

hälsofrämjande arbete skulle vara av betydelse att undersöka. Sammanfattningsvis är det av 

stor vikt att främja fysisk aktivitet men det föreligger stora utmaningar i det hälsofrämjande 

arbetet som distriktssköterska. Att ha kunskap om hur evidensbaserade verktyg kan användas 

i det hälsofrämjande arbetet är av vikt då det är en del i arbetet med att främja fysisk aktivitet. 

Vi drar därför en slutsats att det är av värde att distriktssköterskor får adekvat utbildning inom 

MI för att kunna fortsätta utveckla den egna kompetensen och därmed förbättra sitt 

hälsofrämjande arbete. Vi reflekterade också över att det var intressant att distriktssköterskors 

livsstil verkar inverka vid främjandet av fysisk aktivitet. Det hade därmed varit intressant med 

vidare forskning om det hälsofrämjande arbetet skulle stärkas av att distriktssköterskor själva 

fick genomgå livsstilsinterventioner.  

 

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till vår handledare för all den tid hon lagt ner på att 

stödja oss i arbetet med denna uppsats. 
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE 

Inledande frågor: 

Vad är din ålder? 

Hur länge har du arbetat som distriktssköterska? 

Har du någon specialistutbildning utöver distriktssköterska? 

 

Intervjufrågor: 

• Kan du berätta vad fysisk aktivitet innebär för dig? 

• Kan du berätta när du anser att en person är fysiskt inaktiv?  

• Vad för erfarenheter har du av att främja fysisk aktivitet hos fysiskt inaktiva personer? 

• Hur upplever du din attityd till att främja fysisk aktivitet hos fysiskt inaktiva personer? 

• Vad anser du är viktigt för att kunna främja fysisk aktivitet? 

• Hur går du tillväga för att främja fysisk aktivitet? 

• Vad har du upptäckt för hinder till att främja fysisk aktivitet?  

• Hur följer du upp ditt hälsofrämjande arbete? 

 

Uppföljande frågor: 

Hur känner du….?  

Vad för betydelse har…? 

Hur upplever du att…..? 

Hur tänker du…?  

Du berättade att…. utveckla gärna det…. 

Kan du ge ett exempel…..? 

 

Avslutande frågor:  

Finns det något ytterligare du vill framföra?  

Finns det något du vill fråga mig om?  

Kan jag återkomma till dig om det uppstår funderingar? 

 


