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SAMMANFATTNING 

Bakgrund; Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som kan förebyggas och behandlas med 
bland annat en förändrad livsstil. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att 
komplikationerna kan fördröjas eller förhindras. För att minska risken för komplikationer 
måste livsstilsförändringar beträffande kost och motion genomföras. De preventiva 
omvårdnadsinsatser ska vara individuellt anpassade utifrån patientens förutsättningar och den 
tillhandahållna informationen från patienten ska ses som kärnan i 
omvårdnadsarbetet. Syfte; Syfte är att beskriva diabetessköterskans erfarenheter av att 
motivera patienter med diabetes typ 2 till att genomföra en livsstilsförändring. Metod; 
Kvalitativ intervjustudie av åtta diabetessköterskor som arbetar inom primärvården i 
Blekinge. Intervjuerna analyserades enligt Graneheim och Lundmans beskrivning av 
kvalitativ innehållsanalys. Resultat; Resultatet av diabetessjuksköterskornas upplevelser 
sammanfattas i tre kategorier: Motivera till livsstilsförändring, Patientens individuella 
faktorer kan påverka motivationsarbetet, Motiveringsarbetet påverkas av organisatoriska 
förutsättningar. Slutsats; Resultatet visar att många patienter med diabetes typ 2, lever med 
en kronisk sjukdom som inte nödvändigtvis innebär att de har insikt om sjukdomen och dess 
behandling. Därför har diabetessköterskan en viktig roll i att motivera patienter med diabetes 
typ 2 till att genomföra en livsstilsförändring.  
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ABSTRACT 

Background; Type 2 diabetes is a chronical disease that can be treated and prevented whit in 
lifestyle changes. There is strong scientific evidence that the complications can be delayed or 
prevented. To reduce the risk of complications must lifestyle changes concerning diet and 
exercise be implemented. The preventive nursing care interventions should be individualized 
based on the patient's conditions and the information provided by the patient should be seen 
as the essence of nursing. Purpose; the aim is to describe diabetes nurse experiences to 
motivate patients with type 2 diabetes to implement a lifestyle change. Method; Qualitative 
interview study of eight diabetic nurses working in primary health care in Blekinge. The 
interviews were analyzed according Graneheim and Lundman description to qualitative 
content analysis. Results; The results of the diabetic nurses experiences can be summarized 
in three categories: Motivate to a change in lifestyle, The patients individual factors may 
influence the motivational process, The motivational process is affected by the organizational 
environment. Conclusion; The results show that many patients with type 2 diabetes are living 
with a chronic disease which not necessarily mean that they have insight about the disease 
and its treatment. Therefore, diabetes nurse has an important role in motivating patients with 
type 2 diabetes to implement a lifestyle change.  
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Introduktion 
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) (2015) har 90 procent av diabetespatienterna runt 

om i världen diabetes typ 2. En av orsakerna anses vara en alltmer stillasittande livsstil. 



Livsstilsförändringar har visat sig vara effektiva för att behandla, förhindra eller fördröja 

uppkomsten av diabetes typ 2. Förekomsten av diabetes typ 2 kommer sannolikt att öka, med 

tanke på att allt fler blir äldre och allt fler har några av de riskfaktorer som kan utveckla 

diabetes typ 2 som övervikt och/eller fysisk inaktivitet (Clarka & Hampsonb, 2001) Livsstils 

interventioner kan förebygga bland annat bukfetma som ses som den centrala orsaken till 

sjukdomen (Alberti, Zimmet & Chaw, 2007). Garrcia-Pérez, Álvarez, Dilla, Gil-Guillén och 

Orozco (2013) har studerat följsamheten kring de livsstilråd som patienterna delgivits av 

diabetessköterskor. Studien visade att patienter med diabetes typ 2 har svårt att följa de 

rekommenderade livsstilråden om att upprätthålla en hälsosam kost. Resultaten visar även på 

en dålig följsamhet kring rekommendationer angående fysisk aktivitet. Trots alla fördelarna 

med en livsstilbehandling som att undvika diabetessjukdomens komplikationer visade studien 

att på grund av den dåliga följsamheten uppnåddes de rekommenderade blodsockernivåerna 

hos mindre än 50 procent av patienterna. Fergusson, Ward, Card, Sheppard och McMurtry 

(2013) poängterar att det är viktigt att vården organiseras utifrån ett personcentrerat synsätt 

där diabetessköterskan arbetar för att etablera en god relation till patienten, skapar trygghet 

och tillit. Organisatoriska faktorer som tillgänglighet och en kontinuerlighet är ytterligare 

viktiga faktor då exempelvis tidsbrist kan hindra diabetessköterskan från att utföra sina 

omvårdnadsåtgärder ur ett personcentrerat perspektiv (Bolster & Manias, 2009). 

Organisatoriska faktorer kan även påverka diabetessköterskans möjlighet att samarbeta med 

andra yrkesgrupper vilket i sin tur inverkar på patienten målsättning och kliniskt förbättrade 

resultat (Trehearne, Fishman & Lin, 2014). Det är därför av vikt att studera 

diabetessköterskans erfarenheter av att motivera patienter med diabetes typ 2 till att 

genomföra en livsstilsförändring och på detta sätt skapa en kunskap kring de olika faktorer 

som kan ligga till grund för kvalitetsutvecklingsarbete. 

Litteratursammanställning 
Diabetessköterskans erfarenheter kring hälsofrämjande och förebyggande insatser av 

patienter med diabetes typ 2 kan leda till att göra omvårdnaden bättre anpassad till personer 

med denna sjukdom. Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som kan behandlas och 

förebyggas med bland annat en förändrad livsstil. Förebyggande insatser handlar bland annat 

om att motivera patienten till att delta i interventionsprogram och därmed förebygga 

komplikationer, till exempel kardiovaskulära sjukdomar (Jaakko et al., 2001). Information 

kring diabetes kan delges genom att diabetessköterskan bör lägga märke till patientens 

individuella variationer och skillnader i kunskapsnivå (Oftedal, Karlsen & Bru, 2010). Att 



utgå från de nationella riktlinjerna som innehåller rekommendationer om olika 

sjukdomsförebyggande metoder och kan användas för att stödja patienter att förändra 

ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Diabetes är en sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer. I dag finns ett 

vetenskapligt stöd för att diabeteskomplikationerna kan fördröjas eller förhindras, det är 

därför av vikt att diabetesrelaterade komplikationer identifieras så tidigt som möjligt 

(Giracha, Manner & Porta, 2006). För att minska risken för komplikationer måste större vikt 

läggas vid att motivera patienter till att genomföra livsstilsförändringar genom en förbättrad 

kost och ökad motion. Palermo et al., (2013). Det finns evidens som även tyder på att 

patienter med pre-diabetes som går ner i vikt och ökar den fysiska aktiviteten kan fördröja 

eller förhindra uppkomsten av diabetes typ 2 och i vissa fall kan blodsockernivåerna återgå 

till det normala (ibid). De preventiva omvårdnadsinsatser ska vara individuellt anpassade 

utifrån patientens förväntningar och att den tillhandahållna informationen till patienten ska 

ses som kärnan i omvårdnadsarbetet (Jallinoja et al., 2007). 

Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar kraftigt i länder där levnadsstandarden stiger. Det är 

en global folkhälsorisk i alla länder, särskilt i utvecklingsländer där allt fler har en 

stillasittande livsstil. En viktig del av behandlingen består av att motivera till att genomföra 

en livsstilsförändring så som att lägga om matvanor och att öka den fysiska aktiviteten (Hu, 

2011). Sammanlagt har drygt 400 000 svenskar diabetes vilket motsvarar 4-6 procent av 

Sveriges befolkning. Ny fakta visar att ytterligare 35 000 personer med diabetes skulle 

behöva hjälp att sänka sitt blodtryck och därmed minska risken för att dö i stroke och hjärt-

kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2015). WHO (2015) räknar med att diabetes blir den sjunde 

vanligaste dödsorsaken år 2030.  

 

Vid diabetes typ 2 kan inte kroppens betaceller producera tillräckligt med insulin och därmed 

blir insulinkänsligheten nedsatt. Orsaker till utvecklingen av diabetes typ 2 är oftast ålder, 

arv, övervikt, stress, rökning. Vid en diabetes typ 2 kan förhöjda blodglukosvärden resultera i 

en ökad risk för komplikationer beroende av hur länge diabetessjukdomen funnits och om 

blodglukosnivån legat högt över en längre tid. Dessa patienter behandlas genom information, 

livsstilsförändring och medicin (Agardh & Berne, 2009).  

Enligt El-Mallakh, Chlebowy, Wall, Myers och Cloud (2012) poängterar att det är av vikt att 

diabetessköterskor som arbetar inom primärvården är väl förtrogna med evidensbaserade 



metoder som rådgivning och motiverande samtal för att på detta sätt kunna motivera och 

delge evidensbaserad kunskap kring sjukdomen. Användningen av motiverande samtal har 

visat resultat i effektiva beteendeförändringar och positiva hälsoresultat för patienten. 

Motiverande samtal är en samtalsmetod som används vid livsstilsförändringar (Holm 

Ivarsson, 2012). Grundtanken är att patienten själv ska finna förmåga att förändra ett 

beteende. Den som håller i samtalet ska vara en guide som får patienten att hitta rätt. 

Beteendeförändring blir aktuell först när personen själv känner att någonting måste göras för 

att uppnå bättre hälsa. En speciell teknik används för att upptäcka var patienten befinner sig i 

viljan att förändra sitt beteende. I samverkan hittas olika alternativ till förändring där 

diabetessköterskan visar vägen mot ett mål, lyssnar och erbjuder stöd samt förmedla 

evidensbaserad kunskap, trygghet och hopp (Holm Ivarsson, 2012). Sandman och Kjellström 

(2013) menar att ökad motivation skapar större möjlighet till en bättre följsamhet. Faktorer 

som tillfredsställt behov av trygghet och känslan av måluppfyllelse kan öka motivationsnivån 

hos en patient (Kostenius & Lindqvist, 2011). Enligt Insulander, Seijboldt, Stenbäck, 

Printzell och Edholm (2015) syftar omvårdnad av patienter med diabetes typ 2 till att 

motivera patienten till att anpassa sitt dagliga liv så att bästa möjliga fysiska och psykiska 

balans kan uppnås och upprätthållas genom hela livet. Eftersom det är patienten som själv har 

huvudansvaret att genomföra en livsstilsförändring är det av vikt att diabetessköterskan 

motiverar patienten genom utbildning och att de i samverkan utformar en plan med 

kortsiktiga och långsiktiga mål. 

Enligt El-Mallakh, Chlebowy, Wall, Myers och Cloud (2012) har livsstilsförändringar visat 

sig vara både svåra att genomföra och behålla, vilket i många fall kan vara avgörande för att 

patienter med diabetes typ 2 ska vara vid god hälsa. Nam, Chesla, Stotts, Kroon och Janson, 

(2011) menar att faktorer som diabetespatienternas följsamhet, inställning, tro, och kunskap 

om diabetes kan påverka följsamheten. Hansen, Landstad, Hellzén och Svebak (2011) visar 

på att det hälsofrämjande omvårdnadsarbetet är en process som tar tid och måste anpassas 

utifrån den enskilda individen. Det är viktigt att diabetessköterskan arbetar med uppföljning 

genom coaching och praktiskt stöd i form av att skapa strukturer i patientens vardag så att den 

rekommenderade livsstilsförändringen ska fungera (ibid). Individuellt behov kan vara att 

skapa en kontinuitet genom hälsokontroller av patienter med diabetes typ 2. 

Diabetessköterskans uppgift är att visa förståelse, informera och stödja patienten till att klara 

av att hantera sin vardag med de rekommenderade livsstilråden. En förtroendefull relation 



öka patientens egen förmåga att främja och bibehålla hälsa samt hantera sin sjukdom (Edwall, 

Hellström, Öhrn & Danielsson, 2008).  

Allt fler personer lever både längre och med god livskvalitet med en kronisk sjukdom som 

diabetes. Denna utveckling ställer krav på kompetens inom primärvården. Socialstyrelsens 

utvärdering (2015) visar att det finns ett antal förbättringsområden inom landstingen där 

hälso- och sjukvården behöver lägga ytterligare kraft för att i ännu högre grad följa de 

nationella riktlinjerna samt att framöver även uppnå de målnivåer som Socialstyrelsen 

fastställt för vissa indikatorer. Inzucchi et al. (2012) poängterar att patientmötet till stor del 

ska bygga på att diabetessköterskorna arbetar personcentrerat. Att diabetessköterskorna ger 

vård som respekterar patientens individuella önskemål, behov och värderingar anses vara en 

förutsättning för patienten ska lyckas med att genomföra livsstilsförändring. Grol och 

Grimshaw (2003) framhäver att forskning visar på att patientundervisning och 

hälsofrämjande vägledning är viktig för att få bättre inblick i viktiga processer för en lyckad 

förändring. Diabetessköterskans erfarenheter av att motivera patienter med diabetes typ 2 till 

att genomföra en livsstilsförändring behöver beskrivas och på så sätt vara en utgångspunkt 

för framtida förändringsarbete mot effektivare och säkrare vård.

Syfte 
Att beskriva diabetessköterskans erfarenheter av att motivera patienter med diabetes typ 2 till 

att genomföra en livsstilsförändring.  

Metod 
Design  
Denna studie har genomförts med en kvalitativ studiedesign. Enligt Polit och Beck (2012) 

syftar den kvalitativa forskningsmetoden till att förklara, synliggöra och ge en djupare 

förståelse för människors subjektiva upplevelser (ibid). Denna ansats ses därför som lämplig 

att använda i denna studie eftersom syftet är att undersöka diabetessköterskornas erfarenheter.  

Urval och deltagare 
Urvalet till studien utgjordes av distriktsköterskor med vidareutbildning inom diabetes som 

arbetade inom primärvården i samtliga kommuner i Blekinge. Polit och Beck (2012) menar 

att genom att informanter i urvalet är spridda från olika platser kan detta ge en större bredd åt 

den information som genereras till studien.   

Ett informationsbrev skickade med post till alla 21 verksamhetschefer inom primärvården i 

Blekinge. I brevet gavs information gällande studiens syfte och en förfrågan om tillstånd till 



att genomföra intervjuer ställdes. Av de 21 tillfrågade verksamhetschefer gav sju sitt 

godkännande att genomföra intervjuer. Verksamhetschefer ombads också att vidarebefordra 

den aktuella informationen om studien till berörda diabetessköterskor på arbetsplatsen. Vid 

intresse att delta i studien återkopplade verksamhetscheferna via mail till författaren den 

presumtiva informantens namn och kontaktuppgifter. En mailkontakt med presumtiva 

informanter inleddes och vid intresse av att delta bokades en tid och plats som passade 

informanten. Sammanlagt har åtta diabetessköterskor tackat ja till att delta i studien. Av dessa 

åtta informanter var en man samt sju kvinnor i åldrar från 35-62. Deras erfarenhet av att 

arbeta som diabetessköterskor varierade mellan ett och ett halvt år till tjugofem år och dem 

arbetade i samtliga kommuner i Blekinge. Samtliga diabetessköterskor hade avsatt två dagar i 

veckan av sin totala tjänstgöringstid för att arbeta med diabetesmottagning. Patientantalet 

fördelat per diabetessköterska varierade mellan 150-260 patienter som mest. Författarens 

avsikt var att rekrytera informanter som kunde bidra med en variation av erfarenheter. 

Inklusionskriterier var att vara verksam diabetessköterska som arbetar med 

livsstilsförändringar hos patienter med diabetes typ 2, inom primärvården i Blekinge län. 

Informerat samtycke samlades in från samtliga åtta diabetessköterskor.  

Datainsamling 
Som datainsamlingsmetod i denna studie har kvalitativa ostrukturerade intervjuer valts för att 

erhålla kunskap om erfarenheter från den intervjuades synvinkel. De ostrukturerade 

intervjuerna har genomförts med en öppen fråga: Kan du berätta för mig om dina erfarenheter 

av att motivera patienter med diabetes typ 2 till att genomföra en livsstilsförändring? Enligt 

Polit och Beck (2012) skall en ostrukturerad intervju vara interaktiv genom ett samtal mellan 

informanten och forskaren och ha karaktären av ett samtal. Samtidigt skall informanten ges 

utrymme att prata fritt med så lite avbrott som möjligt. Ostrukturerad intervju används när 

forskaren har en begränsad bild av det fenomenet som ska studeras (ibid). En pilotintervju 

genomfördes med en diabetessköterska för att utvärdera den öppna frågan och följdfrågornas 

relevans och kvalitet. Pilotintervjun bedömdes ge ett så pass bra underlag att författaren 

beslutade sig för att inkludera denna i resultatet. Intervjuerna ägde rum på informanternas 

arbetsplats genom personliga möten under juli, augusti, september 2015. Intervjuerna 

spelades in med hjälp utav en ljudinspelare. Under intervjuerna medverkade endast 

författaren och informanterna. Innan intervjuerna startade fick författaren skriftligt samtycke 

från informanter. Författaren strävade efter att vara en god lyssnare och ställde passande 

frågor såsom: Kan du berätta mer? Kan du ge mig ett exempel? kan du förtydliga? 



Intervjuerna varade mellan 13-20 minuter. Efter det att alla intervjuer genomförts har dessa 

ordagrant transkriberas av författaren själv.   

Dataanalys 
En kvalitativ innehållsanalys har använts i denna studie. Innehållsanalys som metod används 

för att få fram innehållet i utskrivet kommunikation för att på så sätt identifiera framträdande 

teman och mönster (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2008). Intervjudata 

analyseras med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Textens manifesta budskap har 

studeras vilket innebär att fokus lades på det uppenbara och synliga i texten. Författaren har 

inte avsett att tolka den underliggande meningen i texten vilket är vanligt när en latent 

innehållsanalys görs. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan både latent och manifest 

analysmetod innehålla en tolkning men vid latent innehållsanalys är tolkningen djupare och 

mer abstrakt än i den manifesta analysen. Analysen genomfördes stegvis i enlighet med 

Graneheim och Lundmans (2008) beskrivning. 

Det första steget i dataanalysen bestod av att lyssna genom det inspelade intervjumaterialet.  

De inspelade intervjuerna transkriberades sedan ordagrant. En transkribering skall enligt Polit 

och Beck (2012) vara exakt och skall helt reflektera intervjuns innehåll. Outtalade ljud så 

som suckar, hostningar med mera, skall transkriberas. Tyngden på det som sägs skall också 

kunna utläsas (ibid). Efter att utskrifterna var klara lyssnades det inspelade materialet åter 

igenom med syfte att validera det utskrivna materialet. Fördelen med att själv skriva ut 

intervjuerna var att författaren då fick möjlighet att minnas detaljer som kunde vara relevanta 

för analysen. Hela analysenheten lästes igenom upprepade gånger för att få en helhetsbild och 

känsla för texten. I det andra steget sorterades texten med hänseende till dess innehåll. Detta 

gjordes genom att markera ut meningsenheter som var relevanta för studiens syfte. Den 

omgivande texten som var av betydelse inkluderades så att sammanhanget kvarstod. De 

meningsbärande enheterna utgjordes av meningar eller hela stycken text. De meningsbärande 

enheterna kortades ner genom kondensering i syfte att korta ned texten men ändå behålla det 

centrala innehållet. Materialet bearbetades noga för att se att ingen väsentlig del av de 

meningsbärande enheterna skulle gå förlorad. Vidare kodades de kondenserade 

meningsenheterna, de försågs med så kallade etiketter som återspeglade det centrala 

budskapet i den kondenserade meningsenheten. För att säkerställa kodernas giltighet 

kontrollerades de mot kondenseringar och meningsenheter. Under steg fem skrevs alla koder 

ut på papper. De jämfördes för att identifiera och beskriva variationer och likheter i 

textinnehållet (Graneheim & Lundman, 2008). Sorterades sedan in i tre kategorier som 



representerar det manifesta innehållet av data. En innehållsanalys kräver mycket arbete, 

känslighet och kreativitet. Det är att föredra att endast en person utför kodningen av data för 

att säkerställa att kodningen blir konsekvent, vilket var fallet i föreliggande studie (Polit & 

Beck, 2012). I bilaga 1 presenteras exempel på analysförfarandet.  

Etiska Övervägande 
Studien har genomförts i enlighet med de etiska riktlinjerna i Helsingforsdeklarationen som 

uttrycker vilka etiska spelregler som skall gälla vid forskning av människor. Vetenskapsrådet 

(2015) framhäver att dessa riktlinjer utgår från kraven på information och samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande. Informationskravet tillgodoseddes genom att ansvariga 

verksamhetschefer och presumtiva informanter fick en muntlig och skriftlig information om 

studiens syfte och upplägg där samtliga delar beskrevs. Information lämnades även om vad 

ett deltagande skulle medföra för informanterna. Kontaktuppgifter med namn, telefonnummer 

och mailadress till undertecknad lämnades skriftligen för eventuella frågor eller behov av 

ytterligare information. Samtyckeskravet uppfylldes genom att medverkan var frivillig. 

Informanterna hade rätt att avbryta när som helst utan att behöva förklara orsaken eller om 

det fanns eventuella risker och obehag med studien. Informanterna fick en betänketid för att 

ta ställning till medverkande. Innan intervjun påbörjades lämnades skriftligt informerat 

samtycke. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att alla uppgifter och data om 

informanterna behandlades konfidentiellt under sekretess och inga uppgifter har lämnats ut. 

Samtliga intervjuer har avidentifieras och kodats. Inga uppgifter i uppsatsen ska vara möjliga 

att härleda till informanterna. De transkriberade intervjuerna och det inspelade materialet 

förvaras på ett säkert ställe så att inga obehöriga kan komma åt det. De är endast författaren 

samt handledaren som har tillgång till materialet. Nyttjandekravet uppfylldes genom att det 

insamlade materialet endast har använts till detta studieändamål. En etisk egengranskning 

genomfördes samt ansökan om etiskt yttrande hos Etikkommitté Sydost skedde innan 

studiens start (dnr: EPK 284-2015). De rekommendationer som Etikkommitté Sydost 

framförde genomfördes.  

Resultat 
Analysen av intervjuerna resulterade i tre kategorier: Motivera till livsstilsförändring, 

Patientens individuella faktorer kan påverka motivationsarbetet och Motiveringsarbetet 

påverkas av organisatoriska förutsättningar.  

 



  

 

 

 

 

Figur 1 Diabetessköterskans erfarenheter av att motivera patienter med diabetes typ 2 till att 

genomföra en livsstilsförändring.  

Motivera till livsstilsförändring  
 
Diabetessköterskan upplevde att det är under det första mötet som grunden för en god relation 

med patienten skapas och att en god relation är en förutsättning för ett lyckat 

motiveringsarbete. För att kunna skapa en förtroendefull relation ansågs det vara viktigt att 

diabetessköterskan har en pedagogisk kompetens samt uppträder professionellt genom att se 

till patientens bästa. Detta ansågs kunna relatera i en god kontakt och bidra till inspiration till 

livsstilsförändring. Diabetessköterskorna beskrev vikten av att förbereda det första mötet 

mycket noggrant då det är under det mötet som de skapade sig en uppfattning av patientens 

egen erfarenhet och kunskap kring diabetes och därmed kunde lägga upp en plan för 

motivationsarbete.  

Diabetessköterskorna beskrev hur de tog i beaktan att patienten fortfarande kan befinna sig i 

chocktillstånd efter det att läkaren har givit dem besked. De poängterade att det var viktigt att 

boka ett uppföljande besök efter en kort tid då patienten hunnit bearbeta sjukdomsbeskedet. 

Under det första mötet strävade diabetessköterskorna efter att uppmuntra och stödja. De var 

också angelägna att förmedla kunskapen om vilka förväntningar som patienten kan ha på 

diabetessköterskan och vad de kan bidra med i patientens livsstilsförändringsarbete. En 

medveten strategi som diabetessköterskan jobbade utifrån under det första mötet var att inte 

lägga någon större fokus på att börja berätta om kost och motionsförändringar utan att i första 

hand möta och besvara de frågor patienten har med sig. Diabetessköterskans erfarenhet var 

att det egentliga motivationsarbete ska ske under de uppföljande besöken som patienten 

kommer att få inbjudan till.  



Diabetessköterskorna beskrev att i det motiverande arbetet var det av vikt att förmedla 

information till patienten gällande sjukdomen. Syftet med det var att patienterna ska få 

kunskap om att livsstilsförändringen kan påverkar kroppen positivt och på det sättet också 

förstå sambandet mellan livsstil, sjukdom och dess behandling. De upplevde att den 

informationen de ger är till nytta och att patienter använder sig av den när de ska förändra 

kosten och motionen. Diabetessköterskorna beskrev vidare att målsättningen med att 

förmedla information var också att öka patientens förståelse av vikten att aktivt arbeta med 

livsstilsförändring för att kunna må bra både nu och i framtiden. De upplevde att många 

patienter har sökt information på Internet innan det inplanerade mötet. De uppfattade dock att 

patienter i många fall har inhämtat information som inte bygger på vetenskaplig grund och 

därmed var de angelägna att så långt som möjligt balansera detta genom att förmedla 

information som grundar sig i vetenskap och beprövad erfarenhet. För att patienten ska kunna 

förändra livsstilen behöver råden dessutom vara relevanta utifrån varje enskild patients 

förutsättningar. Diabetessköterskor hade som mål i motivationsarbete att stärka patientens 

upplevda känsla av sammanhang för att patienten ska kunna hitta mening i 

livsstilsförändringen. De försökte förmedla att patienten besitter resurser till att genomföra en 

livsstilsförändring och hantera motgångar.  

KASAM tycker jag är jätte intressant i detta sammanhang … att förstå varför 

det är som det är för att sedan kunna sätta sitt liv i sammanhanget och förstå 

vad det är som händer och jag måste säga att sista åren nu när man har jobbat 

med det lite, så har det funkat jättebra (D1) 

Diabetessköterskor poängterade vikten av att samarbeta med andra professioner för att på 

bästa sätt motivera till en förändring. Det fanns möjlighet att samarbeta med rökavvänjare, 

fysioterapeuter samt dietister beroende på vad patienten har för behov. Möjlighet att skicka 

remiss nyttjades dock först när patienten visade en otillräcklig följsamhet. Denna samverkan 

ansågs leda till ökade möjligheter för patienten att lyckas med förändring och därmed få 

tillgång till en säker vård.  

Vi har ju också möjlighet att skicka remiss till dietisten i (stad). Så att om vi 

märker att vissa, ja det går inte hur mycket vi än försöker pusha, så då skickar 

vi remiss patienten vill det (D5) 



Diabetessköterskan kunde erbjuda gruppaktiviteter, till exempel fysisk träning tillsammans 

med fysioterapeuten, för de patienter som inte på egen hand klarade av att upprätthålla 

motivationen. Deras erfarenhet var att gruppaktiviteter kunde leda till bättre följsamhet då 

patienten träffade andra med samma sjukdom och liknande mål att öka den fysiska 

aktiviteten. De upplevde att patienternas motivation ökade på grund av att de sporrade 

varandra. Att skriva ut fysisk aktivitet recept upplevdes vara ett sätt att motivera de patienter 

som klarar av att träna på egen hand. Diabetessköterskorna beskrev receptförskrivningen som 

ett redskap som patienten kan använda sig av för att hålla sjukdomen i schack och eventuellt 

slippa medicineringen. I vissa fall använde diabetessköterskan blodsockerapparaten som ett 

verktyg för att motivera patienten genom att konkret visa hur blodsockernivåer påverkas 

positivt av motion.  

Diabetessköterskor framhöll att i motivationsarbete var det av vikt att hjälpa och stödja 

patienterna i riktning mot ett hälsosammare liv men samtidigt klargöra för patienten att det är 

de själva som behöver ta ansvar för att genomföra livsstilsförändringen. De beskrev att 

motivationsarbete inte är något som kan göras vid ett enskilt tillfälle utan motivation byggs 

upp successivt under en lång period med tanke på att diabetes en livslång sjukdom. 

Diabetessköterskor satsade mycket resurser och tid på motivationsarbete kort efter patientens 

sjukdomsdebut då de upplevde att det var under den tiden som patienten är som mest 

mottaglig för förändring och därmed kunde uppnå bättre följsamhet. Diabetessköterskans 

erfarenheter var att patienterna vet vad som orsakar eventuell försämring och därför brukar de 

använda sig av patienten erfarenhet för att ändra strategi i sitt motiveringsarbete.  

 Det är ju först när de får sin diagnos som de har sin smekmånads period då de 

är väldigt duktiga och sköter sin kost och motion. Man ser det på kurvorna man 

ser det på resultatet. Sen kommer de lätt in i sin vardag igen (D3) 

Diabetessköterskor upplevde att patientens vilja till förändring ökade ytterligare när de själva 

kunde se symptom på komplikationer och därför ägnar de mycket tid i motiveringsarbetet för 

att förklara risken med komplikationer och vad som händer om patienten ständigt gå runt med 

ett högt blodglukos.  

Du måste prata om alla de här komplikationerna som patienterna kan få. Och 

hur kan man då förebygga att man inte får dem. För de som inte har fått dem 



ännu och dem som har fått en del av de här komplikationerna, att det inte blir 

värre (D3) 

Konsten att motivera patienter till en livsstilsförändring handlade också om att kunna planera 

kontinuerliga träffar och följa upp den plan som de utformades tillsammans med patienten. 

Patientens egna förväntningar antecknades noggrant och följdes upp varje gång. Varje positiv 

förbättring uppmärksammades särskilt.  Vid utebliven förbättring bokade diabetessköterskan 

en ny träff för att arbeta vidare med motivation. 

Patientens individuella faktorer kan påverka motivationsarbetet   

För att motivation ska kunna utföras ändamålsenligt så upplevde diabetessköterskorna att 

hänsyn till patientens individuella faktorer som kön, ålder, etnicitet samt sociala förhållanden 

måste tas i beaktan. Diabetessköterskorna beskrev att det är dessa förutsättningar som i 

slutändan styr hur de lägger upp motivation och också hur rekommenderade 

livsstilsförändringarna följs. Diabetessköterskor menar att det kan skilja sig något mellan män 

och kvinnor när det handlar om följsamhet till de rekommenderade råden. Om dålig 

följsamhet till livsstilsråden rådde hos kvinnorna brukar de avboka sin tid medan männen 

kommer till det bokade besöket med ursäkter till varför de rekommenderade råden inte följts.   

 Och kanske att kvinnor är lite lättare att motivera åtminstone avbokar de 

besöken om de inte har ja, eller om de inte är intresserade av följa 

livsstilsråden medan männen kan komma gång på gång och säga att ”nej nu så 

har jag ätit gott och det är bara för att det är semester eller det är bara för att 

det varit jul eller bara för att det varit påsk” och de blir bara kraftigare och 

kraftigare och rör sig mindre och mindre (D4) 

I motivationsarbete brukar diabetessköterskorna alltid ta hänsyn till patientens ålder. De 

beskriver vikten av att individanpassa den fysiska aktiviteten då äldre patienter vanligtvis inte 

hade samma fysiska förutsättningar som de yngre patienterna. Vissa diabetessköterskor 

upplevde att de yngre patienterna lättare kan ta till sig livsstilsförändringarna och att de 

visade mer intresse för informationen. Andra diabetessköterskor hade erfarenheter av att det 

var en verklig utmaning att motivera de yngre patienterna till att genomföra en 

livsstilsförändring då de är mer ifrågasättande vad gäller information till de råd som ges av 

diabetessköterskan samt att de lever ett mera osunt liv.  



 Vi har personer som är födda på 80-talet asså… då 35 års ålder som har typ 2 

diabetes och där är ju speciella problem, ofta med övervikt problematik och 

sånt som, som ställer till en del svårigheter för oss. Ehh… att motivera då 

livsstilsråd som kanske innebär att man får ställa om sin livsföring, så radikalt 

för man har så pass mycket övervikt så att man, man har en verklig utmaning i 

detta (D8) 

Agda 90 kanske inte är så intresserad av vad diabetes är. Medan man har mer 

nytta av det när man kanske är yngre. Vad det är för någonting för du har så 

lång tid på dig att bli försämrad (D1) 

Diabetessköterskans erfarenheter var att patientens sociala faktorer som familjeförhållanden, 

arbetstider, rutiner och matvanor kunde påverka mottagligheten av diabetessköterskans 

livsstilsråd. Det kanske inte alltid var patienten som stod för kosthållningen inom familjen 

vilket kunde resultera i att det var svårare att följa diabetessköterskans kostråd. En sämre 

ekonomi samt arbetslöshet ansågs också kunna ge en sämre följsamhet både när det handlade 

om kost och motion. Diabetessköterskor poängterade därför vikten av att involvera de 

närstående i motivation till att förändra patientens livsstil, särskild då en del patienter uppger 

sig vara väldigt beroende av att ha stöd och hjälp från sin familj. 

Diabetessköterskor upplevde att det var lättare att motivera patienter med härkomst från 

länder kring medelhavet. Dessa patienters kosthållning var bättre sammansatt och därmed var 

det lättare att motivera de till att livsstilsförändring. I de fall där patienter kom från länder där 

matkulturen kunde se annorlunda ut och inte överensstämde med svensk kosthållning var det 

svårare att identifiera kostinnehållet och därmed svårare att motivera till att förändra kosten.  

 Vi har ju en hel del ehh… personer med diabetes som har en annan 

etnicitet en annan kulturell bakgrund. Invandrare med en kosthållning som 

inte riktigt stämmer överens med den vi känner igen och därför får man ju 

gå fram lite på ett annat sätt för och identifiera ehh… vad de egentligen 

äter och det upplever ju jag att det kan vara ganska svårt att få någon kläm 

på det (D8)  

Motiveringsarbetet påverkas av organisatoriska förutsättningar  
Diabetessköterskor upplevde att organisatoriska förutsättningar på vårdcentralen kunde 

inverka på deras förmåga att motivera patienter till en livsstilsförändring. De beskrev att när 



de hade fler antal patienter än vad som var möjligt att ta emot under den avsatta tiden för 

diabetesmottagning så kunde det resultera i att planerade besök sköts upp. En ständigt hög 

arbetsbelastning resulterade i att diabetessköterskor tvingades att även minska besökstiden för 

dessa patienter vilket i sin tur resulterade i att tiden inte räckte till för att hinna sätta sig in i 

patienternas livssituation och på ett bra sätt motivera till livsstilsförändring. Det framkom 

även att diabetessköterskorna upplevde att dessa uppskjutna besök kunde påverka 

patienternas resultat eftersom att den långa tiden mellan besöken kunde leda till att 

patienterna ibland tappade fokus på de rekommenderade livsstilråden.  

 Jag har då ca 250-260 patienter fördelat på mig och jag har två dagar och då 

sitter jag i telefonen mellan 8-10 och sen har jag resten av dagen då till klockan 

fem så jag kan få in max fem patienter så tio i veckan. Och räkna tio patienter 

på ett helt år ehh… det är inte många man kan få in (D3) 

Diabetessköterskan beskrev att god tillgänglighet var viktig då detta skapade en trygghet hos 

patienten vilket i sin tur underlättade motiveringsarbetet. De upplevde att god tillgänglighet 

kunde resultera i en bättre följsamhet till livsstilsråden eftersom patienten tidigt kunde få svar 

på frågor och funderingar angående sjukdomen och dess behandling.  

Jag är tillgänglig på telefon om det är någonting så har de möjlighet att ringa 

och en del hör ju av sig ganska mycket och det ehh… jag tycker att det är viktigt 

att de kan nå mig och det har fungerar bra (D2) 

Diabetessköterskorna upplevde att begränsade resurser i verksamheterna påverkade deras 

motiveringsarbete. Kontinuerlig utbildning för att få nya kunskaper och därmed bättre 

möjligheter att vägleda patienterna genom livsstilsrådgivning ansågs vara nödvändig men i 

praktiken obefintlig. Alla diabetessköterskorna hade inte fått utbildning i motiverande samtal 

då denna utbildning hade bortprioriterats på grund av begränsade resurser vilket ansågs 

negativt eftersom då det var en stor utmaning att motivera patienter till livsstilsförändringar. 

De diabetessköterskorna som hade utbildningen i motiverande samtal upplevde att det var en 

bra metod att använda sig av men att tidsbristen ofta var ett hinder för att kunna använda 

denna metod full ut.  

 Det är en utmaning att motivera patienter. Jag skulle önska att jag hade gått en 

sån här motiverande samtal, det kanske hade hjälpt att få lite mer utbildning för 

det är ju ändå det som är en lyckad grund att få förändringar (D4) 



Metoddiskussion 
Författaren till denna studie har under hela forskningsprocessen haft ambitionen att beskriva 

och motivera de val av metoder som används. Trovärdighet till föreliggande studie kan enligt 

Polit och Beck (2012) ses genom att svagheter och styrkor har identifierats, i det datamaterial 

som samlats in, hur analysprocessen genomförts samt hur resultatet har redovisats (ibid). Det 

övergripande syftet med denna studie var att beskriva diabetessköterskornas erfarenheter av 

att motivera patienter med diabetes typ 2 till att genomföra en livsstilsförändring. Utifrån 

syftet var det ett naturligt val att välja en metod med kvalitativ ansats för att få en djupare 

insikt i den enskilda diabetessköterskans erfarenhet av motiveringsarbetet. Syftet med 

forskning är enligt Polit och Beck (2012) att svara på en forskningsfråga genom att använda 

den metod som ger de bästa förutsättningarna för ett trovärdigt resultat (ibid). 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av kvalitativa ostrukturerade intervjuer vilket bedömdes 

vara fördelaktigt då författaren genom denna metod fick möjlighet till en djupare förståelse 

av det som studeras. Styrkan i en strukturerad intervju är enligt Forsberg och Wengström 

(2003) att intervjuaren kan ställa följdfrågor utifrån det informanten berättar, med syfte att 

utveckla eller förtydliga det som sägs.  

Urvalet till denna studie skulle representera diabetessköterskorna som arbetar med att 

motivera patienter med diabetes typ 2 till att genomföra en livsstilsförändring. 

Inklusionskriterier var distriktsköterskor med vidareutbildning inom diabetesvård som 

arbetade på vårdcentraler inom primärvården i Blekinge. Det visade sig vara svårt att 

rekrytera informanter. Förfrågan skickades ut till samtliga vårdcentraler i Blekinge men svar 

erhölls endast från sju av dessa vårdcentraler. Detta ledde till att endast åtta intervjuer kunde 

genomföras varav två av diabetessköterskorna arbetade på samma vårdcentral. Enligt Morse 

(2000) kan få intervjuer som handlar om upplevelser vara tillräckligt för att få svar på 

forskningsfrågan eftersom vissa intervjuer delger mer information angående upplevelser än 

andra. (ibid). Författaren till denna studie gjorde ingen skillnad på privat eller 

landstingsdrivna vårdcentraler. Det upplevdes därför meningslöst att utesluta några av 

Blekinges vårdcentraler.  

De tillfrågade informatörerna var alla distriktsköterskor med vidareutbildning inom diabetes 

med olika antal års erfarenhet samt en man och resten kvinnor. Samtliga av Blekinges fem 

kommuner finns representerade i intervjumaterialet. Granskär och Höglund-Nielsen (2014) 

menar att validiteten stärks genom skillnader i urvalet (ibid). Urvalet resulterade i åtta 

intervjuer vilket författaren ansåg vara tillräckligt för att nå upp till studiens syfte. I dessa åtta 



intervjuer inkluderades pilotintervjun då författaren ansåg att den gav ett bra och innehållsrikt 

material. Enligt Polit och Beck (2010) föreligger det inte några regler för hur många deltagare 

som en kvalitativ studie ska innehålla då det räcker med ett relativt litet urval om 

informanterna är bra kommunikatörer och har en god förmåga att reflektera över sina 

erfarenheter.  

Då forskaren använde sig av ostrukturerade intervjuer uppmuntrades deltagarna att prata fritt 

om ämnet och berätta med egna ord om sina upplevelser. Det kan dock vara en svaghet med 

öppna frågor då de erhållna svaren kan variera i både kvalitet och mängd (Watson et al., 

2008). Inledningsfrågan bjöd i många fall in till ett berättande där följdfrågor kom naturligt, 

vilket Kvale och Brinkmann (2009) anser kan vara en styrka i denna sorts studie (ibid). Detta 

styrks av Polit och Beck (2012) som beskriver ostrukturerade intervjuer som en metod att 

samla in data, där forskaren inte kan förutse vilken form av information som kommer att 

delges. Ostrukturerade intervjuer uppmuntrar informanterna till att delge den information 

som de anser vara av vikt (ibid). Redan under inledningsfrågan kom mycket av 

informanternas upplevelser fram. Följdfrågorna mynnade ut i en fördjupning och utvecklade 

ursprungsfrågan vilket Kvale och Brinkman (2009) anser vara en styrka (ibid). De 

genomförda intervjuerna varade dock inte längre än 20 minuter vilket anses vara mycket kort. 

Polit och Beck (2012) anser att om en intervju blir för kort kan detta påverka trovärdigheten 

av resultatet negativt (ibid).  Uppföljningsintervjuer med samma informanter övervägdes 

inledningsvis men ansågs efter närmare planering inte kunna genomföras då 

diabetessköterskorna inte kunde avsätta tiden med kort varsel. Författaren hade kunnat välja 

strukturerade eller semi-strukturerade intervjuer men ansåg att detta kunde påverka 

informanternas berättelser. Polit och Beck (2014) menar att strukturerade intervjuer ger 

deltagarna begränsade möjligheter att påverka sitt svar (ibid). En svaghet i intervjusituationen 

skulle kunna vara författarens begränsade erfarenhet av intervjuer. En van intervjuare kanske 

hade kunnat ställa fler följdfrågor för att på detta vis få ett mera omfattande intervjumaterial.  

En ljudinspelare användes vid datainsamlingen. En provintervju genomfördes dels för att 

författaren fick testa den tekniska utrustningen och även sig själv som intervjuare. Enligt 

Dalen (2015) måste forskaren efter provintervjun lyssna på inspelningen och vara ärlig mot 

sig själv och bedöma hur han eller hon låter i intervjusituationen (ibid). Det finns både 

svagheter och styrkor med att spela in intervjuer.  En svaghet med ljudinspelning skulle 

kunna vara att intervjupersonen blir hämmad och att svaren då påverkas. Fördelen med 



ljudinspelning är att intervjun kan transkriberas ordagrant. Enligt Kvale och Brinkman (2009) 

är styrkan med ljudinspelningar att den som intervjuar lättare kan koncentrera sig och lyssna 

aktivt, samt att alla tonfall och pauser finns registrerat. 

Intervjuerna genomfördes på diabetessköterskornas arbetsplats i ett avskilt rum där 

intervjuerna kunde genomföras ostört. Enligt Lantz (2007) kan val av lokal påverka 

kommunikationen positivt eller negativt därför är det viktigt att lokalen är fri från störande 

inslag (ibid). Innan intervjuerna påbörjades fick informanterna en kort information om 

tillvägagångssättet för att slutligen ge skriftligt samtycke till att genomföra intervjun. Kvale 

och Brinkmann (2009) anser att det är positivt med en kort orientering innan intervjutillfället 

för att informanten ska känna sig trygg i situationen.  

Analysprocessen i en studie med kvalitativ design kan göras på flera sätt. Efter det att texten 

skrivits ner och transkriberats användes en innehållsanalys i enlighet med en fyrastegsmodell 

beskriven av Graneheim och Lundman (2004). För att ytterligare styrka trovärdigheten till 

studien valde författaren att själv transkribera datamaterialet vilket kan underlätta den naiva 

förståelsen av texten (Polit & Beck, 2012). Materialet till föreliggande studie har mestadels 

analyserats induktivt. Detta innebär att texten har analyserats så förutsättningslöst som 

möjligt. Enligt Dahlberg (1997) finns alltid möjligheter att utifrån samma data skapa andra 

kategorier. Detta kan därför ses som en svaghet då författarens förförståelse kan ha påverkat 

tolkningen av resultatet (ibid). Den induktiva analysprocessen har haft tre huvud faser: 

förberedelse, organisering och rapportering.  

En manifest innehållsanalys valdes då författaren av denna studie ville beskriva innehållet så 

nära originaltexten som möjligt till skillnad från en latent analys som innebär en djupare 

tolkning av textens innebörd. Trots att författaren har fokuserat på det manifesta innehållet så 

finns det en viss risk för att latenta inslag kan föreligga.  Den ordagrant transkriberade texten 

lästes igenom ett flertal gånger först och sedan genomfördes analysprocessen på ett 

strukturerat sätt genom hela analysenheten. Författaren har under hela processen gått fram 

och tillbaka mellan analysens delar och ursprungsmaterialet för att försäkra att inga felaktiga 

slutsatser dragits. Kategorier skapades och enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar detta 

strukturerade arbetssätt tillförlitligheten i resultatet (ibid). Slutligen fick författaren till 

studien fram tre kategorier som svarar på studiens syfte.  



Författaren till denna studie har följt de lokala regler, anvisningar och normer för uppförande 

på de vårdcentraler där intervjuerna genomfördes. Genom att informanterna frivilligt tackat ja 

till att delta i studien både muntligt och skriftligt så har hänsyn tagits till de etiska aspekterna 

i studien (Vetenskapsrådet, 2015).  

I denna studie har en öppen redovisning skett genom att visa på problemområde, urval, metod 

och analys samt resultatredovisning. Detta ger läsaren möjlighet att bedöma studiens 

trovärdighet. Författaren fann många likheter i diabetessköterskornas berättelser men det 

förekom variationer i hur de beskriver situationer och erfarenheter.  

Resultatdiskussion 
Diabetessköterskans erfarenheter av att motivera patienter med diabetes typ 2 till att 

genomföra en livsstilsförändring kan sammanfattas i tre kategorier: Diabetessköterskorna 

upplevde att motiveringsarbetet krävde ett personcentrerat arbetssätt. De hade även erfarenhet 

av att oavsett hur diabetessköterskan förhöll sig låg makten hos patienten genom sina 

individuella faktorer. Samtidigt upplevde diabetessköterskorna att dessa två faktorer krävde 

en god organisatorisk förutsättning för att ge lyckat resultat.  

Diabetessköterskans arbetssätt visade sig ha en stor betydelse i det preventiva 

motiveringsarbetet. Det huvudsakliga arbetet handlade om att ge information till patienten 

gällande sjukdomen samt att motivera till förändrade levnadsvanor utifrån ett patientcentrerat 

arbetssätt. Vikten av att arbeta personcentrerat förstärks av Linmans, Knottnerus och Spigt 

(2014) som menar att ett personcentrerat arbetssätt har intagit en central roll i det 

hälsofrämjande arbetet. Patientcentrering är associerad med ökad patienttillfredsställelse och 

förbättrade hälsoresultat samt bygger på att skapa motivation till att förändra beteende (ibid). 

Diabetessköterskorna i denna studie har poängterat vikten av att individanpassa det 

preventiva motiveringsarbetet där diabetessköterskan utgår från patientens levnadsvanor och i 

samråd diskuterar vad som passar just den patientens individuella behov.  

Diabetessköterskorna var också angelägen om att förmedla vilka förväntningar patienten kan 

ha på dem samt vilken stöd och hjälp som dem kan bidra med. Vid de tillfällen där 

diabetessköterskan upplevde att patienter hade svårt att genomföra livsstilsförändringar 

strävade de efter att hjälpa och stödja patienten. Det ansågs viktigt att skapa en god relation 

till patienten då detta låg till grund för ett lyckat motiveringsarbete. Studiens resultat 

bekräftas av Swanson, Gold och Keen (2011) som menar att en god relation kan leda till att 

patienten får en ökad tillfredsställelse och därmed bättre behandlingsresultat. En 



förtroendefull relation kan främja patientdelaktighet samt stärka patienten att utveckla 

realistiska mål för att sedan ha en egenvårdskapacitet att klara av en livsstilsförändring. 

Kontinuerliga träffar upplevdes viktiga då dessa gav möjlighet till uppföljning av den plan 

som utformats tillsammans med patienten där tillfälle gavs att ställa frågor om sin sjukdom. 

Detta resultat bekräftas av Wilkinson, Whitehead och Ritchie (2012) som menar att 

motivationsarbete ställer stora krav på diabetessköterskans arbetssätt genom att de behöver 

stödja patienten till att leva med sjukdomen på bästa sätt. Det krävs ett relevant 

förhållningssätt då information ska delges till ett praktiskt lärande omkring patientens 

livsstilsförändringar (ibid). Resultatet visade vikten av att involvera andra professioner som 

komplement i motiveringsarbetet. Denna samverkan ansågs leda till ökade möjligheter för 

patienten att lyckas med sin livsstilsförändring. Detta kan förstås som positivt att 

diabetessköterskan har möjlighet att involvera andra professioner i motiveringsarbetet som 

hjälp och stöd vilket ökar patienternas möjlighet att lyckas till en livsstilsförändring. 

Det personcentrerade arbetssättet handlade om att motivera patienten till en 

livsstilsförändring genom att ändra sitt livsstilsbeteende. Erfarenheter visade dock att detta 

motiveringsarbete inte nödvändigtvis leder till att patienten ändrar sina levnadsvanor. 

Patienternas individuella faktorer såsom kön, ålder, sociala faktorer samt etnicitet, sågs ofta 

vara bidragande orsaker till vilken följsamhet patienterna visade till att ändra sina 

levnadsvanor. Detta bekräftas i en studie av Jansink, Braspenning, van der Weijden, Evelyn 

och Grol (2010) där diabetessköterskorna ansåg att språket kunde vara ett hinder när de 

motiverade patienter från andra kulturer för att få en förståelse kring livsstilsförändringen 

(ibid). Författaren till denna studie anser att diabetessköterskorna behöver utbildning 

angående olika kulturers särdrag för att kunna anpassa motiveringsarbetet till dessa patienters 

olika kulturella bakgrund. Det krävs ökad kunskap vad gäller kostfaktorer då studien visade 

att det fanns brister om utländska patienters kosthållning och hur diabetessköterskan skulle 

förhålla sig till detta.  

Resultaten visar att diabetessköterskor upplever att de lägger upp motivation olika beroende 

på om de har en man eller en kvinna framför sig. Ahlin och Billhult (2010) bekräftar detta 

genom att visa detta då de menar att könsskillnader kan vara ett hinder för en 

livsstilsförändring då många kvinnor förnekar sjukdomen och ständigt lever i konflikt med 

sin sjukdom istället för att leva i enlighet med den. Många kvinnor beskrev en känsla av 

tomhet och att livet kändes meningslöst om de inte kunde leva som de var vana vid utan krav 



på en livsstilsförändring. Detta ansågs vara orsak till varför de individuella faktorerna har en 

inverkan då vissa kvinnor inte vill integrera livsstilsförändringar i sina liv (ibid). Detta kan 

förstås som att det största hindret för en förändrad livsstil tycktes ligga hos patienten själv 

och att begränsade kunskaper om en sund livsstil och en dålig insikt om sin sjukdom kan vara 

orsaken till en dålig följsamhet.  

Diabetessköterskorna upplevde att motiveringsarbetet påverkas av de organisatoriska 

förutsättningarna som finns på arbetsplatsen. De upplevde att det var viktigt med en god 

tillgänglighet för att patienterna skulle få möjlighet till en kontinuerlig information, coaching, 

uppföljning. Det finns verksamheter som inte satsar tillräckligt på diabetessköterskans 

kompetensutveckling vilket sågs påverka motiveringsarbetet negativt. Hög arbetsbelastning, 

begränsade resurser och brist på utbildning kunde försvåra motiveringsarbetet med 

patienternas livsstilsförändring.  Även Alhyas, Jones Nielsen, Dawoud och Majeed (2013) 

har sett vikten av att förstärka primärvårdens roll i det hälsofrämjande arbetet. Studien ger 

insikt om att en hög arbetsbelastning som ett alltför stort antal patienter per diabetessköterska 

är en faktor som minskar kvalitén på motivationsarbete och ger resultat i dålig 

patientföljsamhet (ibid). Resultatet kan tolkas som att diabetessköterskorna behöver utökad 

tid för diabetesmottagning för en kontinuerlig kontakt då det kan öka patienternas möjlighet 

till en bättre livskvalité samt till ett ökat antal levnadsår. 

Studiens resultat visade att diabetessköterskorna ansåg att vidareutbildning och fördjupade 

kunskaper resulterar i en ökad kompetens, vilket skulle kunna förbättra resultatet inom det 

hälsoförebyggande arbetet genom att på ett bättre sätt motivera patienterna och att följa med i 

forskning och utveckling. Wilhelmsson och Lindberg (2009) har i en studie studerat det 

hälsofrämjande arbetet och visar resultat som pekar på att det inte är prioriterat inom den 

svenska primärvården. Orsaken till detta tros vara att primärvården under de senaste åren fått 

en ökad arbetsbörda som kan vara en följd av de kortare vårdtiderna inom slutenvården. En 

annan anledning kan vara att primärvårdscheferna oftast är läkare vars utbildning är baserad 

på naturvetenskap, vilket resulterar i att det blir mer fokusering på den medicinska 

behandlingen än den hälsoförebyggande.  

Holmström och Rosenqvist (2005) understryker vikten av att undersöka diabetessköterskans 

erfarenheter av att motivera patienter med diabetes typ 2. Det är nödvändigt att skaffa sig 

kunskap och erfarenheter om detta motiveringsarbete så att patienten får rätt stöd och därmed 

öka möjligheterna att kunna leva väl med sin sjukdom (ibid). Genom resultatet i denna studie 



har vi fått kunskap om vilka faktorer som krävs för att det hälsofrämjande arbetet ska leda till 

att patienter med diabetes typ 2 får bättre hälsa och livskvalitet.  

Slutsats  
Diabetessköterskorna möter patienter som är i behov av att ändra sin livsstil. Denna studie 

ger ökad kunskap om diabetessköterskornas erfarenhet av att motivera patienter till en 

livsstilsförändring. Resultatet visar tydliga indikationer på att ett lyckat motiveringsarbete 

kräver att många faktorer måste samverka för att mottagligheten för diabetessköterskans 

personcentrerade arbetssätt ska leda till en lyckad livsstilsförändring. Ett motiveringsarbete 

där hänsyn inte tas till dessa faktorer riskerar att misslyckas. Ytterligare forskning behövs då 

det finns en åldrande befolkning samt ökad diagnostik vilket resulterar i att det känns 

angeläget att hela tiden utveckla och bredda diabetessköterskans kliniska kunskap och 

handlande när det handlar om att motivera patienter med diabetes typ 2 till att genomföra en 

livsstilsförändring. Ytterligare forskning behövas för att utveckla verktyg som stödjer 

diabetessköterskan i att implementera behandlingsriktlinjer som avser livsstilsförändring hos 

patienter med diabetes typ 2. 
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Bilaga 1 
 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 
Ehh… Jag tror att de 
måste ha en kunskap om 
vad diabetes är för att 
kunna förstå vad dom 
själva måste göra. Så jag 
lägger mycket tid på att 
förklara vad sjukdomen 
diabetes är. 

Lägger mycket tid på att 
förklara vad diabetes är. 

Individ anpassa 
information   

Motivera till 
livsstilsförändring genom 
ett patientcentrerat 
arbetssätt  

 

Agda 90 kanske inte är 
så intresserad av vad 
diabetes är. Medan man 
har mer nytta av det när 
man kanske är yngre. 
Vad det är för någonting 
för du har så lång tid på 
dig att bli försämrad. 

Agda kanske inte intresserad 
av vad diabetes är, mer nytta 
när man är yngre, lång tid på 
dig att bli försämrad. 

Erfarenheter av att 
följsamhet kan bero 
på ålder 

Erfarenhet av att patientens 
individuella faktorer kan 
påverka motivationsarbetet 

Sen händer det ju saker 
att vi skjuter upp vi här 
besöken på grund av 
olika orsaker. Att 
arbetsbelastningen är för 
stor och att det dröjer lite 
för länge ibland och det 
kan ju innebära att man 
tappar lite ibland, fokus 
på det här och då kan 
man ju se det drar iväg 
och resultaten blir inte så 
bra. 

Skjuter upp besöken av olika 
orsaker. Arbetsbelastningen 
för stor, innebära tappar fokus 
drar iväg resultaten blir inte så 
bra. 

Hög 
arbetsbelastning 
kan påverka 
motivationsarbetet  

Motiveringsarbetet 
påverkas av 
organisatoriska 
förutsättningar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 
Till Verksamhetschef 
 

 

 
Ansökan om tillstånd  
Under höstterminen 2015 planerar jag att skriva ett magisterarbete som syftar till att beskriva 
diabetessköterskans erfarenheter av att motivera patienter med diabetes typ 2 till att 
genomföra en livsstilsförändring. Det är viktigt att få ytterligare kunskap om 
diabetessköterskans erfarenheter för att kunna utveckla ett bättre stöd till deras hälsoarbete 
Härmed ber jag om tillstånd till att intervjua en distriktsköterska med vidareutbildning inom 
diabetesvård. Val av deltagare gör du som verksamhetschef. Intervjuer är tänkt att 
genomföras vid en vårdcentral i varje kommun i Blekinge. Samtliga informanter får en 
skriftlig och en muntlig information om studiens syfte samt information om att datamaterialet 
som kommer att behandlas konfidentiellt. Datainsamling kommer att ske genom intervjuer 
och dessa beräknas att ta ca 60 minuter. Informanterna kommer att totalt behöva avsätta ca 1 
timma. Jag kommer att spela in intervjun på en bandspelare och denna kommer sedan att 
skrivas ner ordagrant. Intervjun behöver spelas in på en avskild plats på er vårdcentral. 
Deltagandet är frivilligt och kan därmed när som helst avbrytas utan att behöva förklara 
varför. Informanterna behöver inte berätta om sådant som de själv inte vill tala om. 
Startdatum för intervjuerna är 2015-09-01. Jag heter Jeanette Kumm och studerar till 
specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktsköterska vid Blekinge Tekniska 
Högskola. Maila eller ring gärna svaret till mig snarast möjligt.  
 
 
Med vänlig hälsning  
 
 
 
 
 
Ansvarig för studien:                                               Handledare 
                      
Jeanette Kumm                                                        Ewa Andersson                                   
Leg. Sjuksköterska                                                  Leg. Sjuksköterska, Universitetslektor                   
Blekinge Tekniska Högskola                                  Blekinge Tekniska Högskola                                            
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Bilaga 3 

 

Förfrågan om deltagande i en studie.  

 

Till Dig som är distriktsköterska med vidare utbildning med inriktning diabetes.  
Som en del i denna utbildning gör jag ett magisterarbete på avancerad nivå. Syftet med detta 
magisterarbete är att belysa diabetessköterskans erfarenheter av att motivera patienter med 
diabetes typ 2 till att genomföra livsstilsförändring. Det är viktigt att få ytterligare kunskap 
om diabetessköterskans erfarenheter för att kunna utveckla ett bättre stöd till deras 
hälsoarbete. Jag önskar ta del av Dina erfarenheter. Min önskan är att göra en intervju med 
Dig på den plats och vid den tidpunkt som passar Dig. Intervjun kommer att spelas in på en 
bandspelare och kan ta ca en timme. Endast jag, min handledare och examinatorn kommer att 
ha tillgång till datamaterialet och efter genomförd analys kommer materialet att arkiveras. 
Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är 
frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Alla dina svar behandlas 
konfidentiellt.  
 
Mitt namn är Jeanette Kumm, jag är sjuksköterska och studerar till specialistsjuksköterska 
med inriktning mot distriktsköterska vid Blekinge Tekniska Högskola. Har du frågor kontakta 
mig gärna.  
 
Jag kommer att kontakta Dig om några dagar för att tillfråga dig om du vill medverka i denna 
studie.  
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Ansvarig för studien:                                               Handledare 
                      
Jeanette Kumm                                                        Ewa Andersson                                   
Leg. Sjuksköterska                                                  Leg. Sjuksköterska, Universitetslektor                    
Blekinge Tekniska Högskola                                  Blekinge Tekniska Högskola                                            
Sektionen för Hälsa                                                 Sektionen för Hälsa                             
 

 

 

 



Bilaga 4 
Frågor som har ställts: 
 

Syfte: Distriktsköterskans erfarenheter av att motivera patienter med diabetes typ 2 till att 

genomföra livsstilsförändring.  

 

 

• Kan du berätta för mig om dina erfarenheter av att motivera patienter med diabetes 

typ 2 till att genomföra en livsstilsförändring.  

 

Följdfrågor 

 

• Kan du berätta mer? 

• Kan du ge mig ett exempel? 

• Kan du förtydliga? 

 


