
 

Linköpings Universitet | Avdelningen för Omvårdnad, Medicinska Fakulteten 
Självständigt arbete på avancerad nivå, 15 hp  

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot Distriktssköterska 
Höstterminen 2019  

 

 

 

 

 

Erfarenheter av 
hälsosamtalet i Sörmlands 
hälsoprogram 
-En intervjustudie utifrån de inbjudna deltagarnas 
perspektiv 
 
Experience of the Health Dialogue in Sörmland's 
Health Program 
- An interview study from the perspective of the invited 
participant  

 
 
Ulrika Lundgren  
Lina Mossberg 
 
 
Handledare: Märta Sund Levander, biträdande professor,  

Institutionen för Medicin och Hälsa (IMH) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linköpings universitet 
SE-581 83 Linköping, Sweden 

013-28 00 00, www.liu



 

Abstrakt 

Bakgrund: Risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes typ 2 ökar vid 
ohälsosamma levnadsvanor. Ett av distriktssköterskans uppdrag är att arbeta 
hälsofrämjande för att förebygga dessa sjukdomar. Sörmlands hälsoprogram är en 
del i ett hälsofrämjande arbete och riktar sig till 40-, 50- och 60-åringar inom Region 
Sörmland.  

Syfte: Att identifiera och beskriva inbjudna deltagares erfarenheter av 
hälsosamtalet i Sörmlands hälsoprogram.  

Metod: Deskriptiv design med kvalitativ ansats. Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes med stöd av en intervjuguide. Tio personer som deltagit i 
hälsosamtalet är informanter i föreliggande studie. Datan analyserades med 
tematisk analys enligt Braun och Clarke.  

Resultat: Analysen resulterade i två övergripande teman; Deltagarnas erfarenheter 
av samtalets kringliggande faktorer och Samtalets olika dimensioner och dess 
betydelse. Under vardera temat finns två underliggande subteman som skildrar 
resultatet. 

Slutsats: Sörmlands hälsoprogram som helhet och hälsosamtalet som en del i detta 
uppskattas av de som deltar. Hälsosamtalet upplevs som respektfullt och neutralt 
där informanterna beskriver att de får tid att reflektera och komma till insikt om 
sina levnadsvanor och att det skapar en ökad motivation.  

Nyckelord: Levnadsvanor, hälsofrämjande arbete, hälsosamtal, 
distriktssköterskans roll och motiverande samtal 

  



 

 
 

Abstract 

Background: The risk of developing cardiovascular disease and type 2 diabetes 
increases with unhealthy living habits. One of the district nurse's tasks is to work in 
health promotion to prevent these diseases. Sörmland's health program is part of a 
health promotion work and is aimed at 40-, 50-and 60-year-old in the Region of 
Sörmland.  

Aim: To identify and describe invited participants' experiences of the health 
dialogue in Sörmland's health program.  

Method: Descriptive design with qualitative approach. Semi-structured interviews 
were conducted with the help of an interview guide. Ten people who participated in 
the health dialogue are informants in the present study. The data were analyzed 
using thematic analysis according to Braun and Clarke.  

Results: The analysis resulted in two overall themes; The participants' experiences 
of the surrounding factors of the health dialogue and the different dimensions of 
the health dialogue and its significance. Under each theme, there are two 
underlying subthemes that depict the result. 

Conclusion: Sörmland's health program as a whole and the health dialogue as part 
of this are appreciated by those who participate. The health dialogue is perceived as 
respectful and neutral where the informants describe that they are given time to 
reflect and gain insight into their living habits and that it creates an increased 
motivation. 

Keywords: Living habits, health promotion work, health dialogue, the district 
nurse's role and motivational interviewing 

 



   
 

   
   

Innehållsförteckning 
 Inledning ............................................................................................................................... 1 

 Bakgrund ............................................................................................................................... 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Problemområde .................................................................................................................... 5 

 Syfte ...................................................................................................................................... 5 

 Metod .................................................................................................................................... 5 

 

 

 

 

 

 Etiska överväganden ............................................................................................................. 8 

 Förförståelse ......................................................................................................................... 8 

 Resultat ................................................................................................................................. 9 

 

8.1.1 Känslan av att bli inbjuden ............................................................................... 9 

8.1.2 Enkätens och stjärnans innebörd ..................................................................... 9 

 

8.2.1 Betydelsen av distriktssköterskans professionella bemötande ..................... 10 

8.2.2 Vikten av att få ett kvitto på sin hälsostatus .................................................. 11 

 Diskussion ........................................................................................................................... 11 

 

 

 Slutsats .............................................................................................................................. 16 

 Kliniska implikationer ........................................................................................................ 16 

 Framtida forskning ............................................................................................................ 16 

 Referenser ......................................................................................................................... 17 



   
 

   
   

Bilaga 1 – Informationsbrev ..................................................................................................... 1 

Bilaga 2 - Intervjuguide ............................................................................................................ 1 

 



 

   
  Sida 1 av 23 

 Inledning 
Hur vi lever har stor betydelse för risken att utveckla sjukdom. De levnadsvanor som har 
mest negativ påverkan på hälsan är rökning, ohälsosamma matvanor, otillräcklig fysisk 
aktivitet och riskbruk av alkohol. Dessa levnadsvanor leder i förlängningen till ökad risk för 
bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Målet med hälsofrämjande arbete 
är att stödja människor till att själva ta ansvar för sin hälsoutveckling. En del i det 
hälsofrämjande arbetet inom Region Sörmland är Sörmlands hälsoprogram där ett 
hälsosamtal med fokus på levnadsvanor ingår. Föreliggande studie fokuserar på deltagarnas 
erfarenheter av hälsosamtalet. 

 Bakgrund 
 Diabetes typ 2 samt hjärt- och kärlsjukdomar 

En av de stora folksjukdomarna i Sverige är diabetes typ 2, men det finns inga säkra siffror på 
hur många som har sjukdomen då det troligen finns ett stort mörkertal. Runt en halv miljon 
människor i Sverige tycks vara drabbade av diabetes där typ 2-diabetes utgör cirka 90 
procent (Diabetesförbundet, 2017; Hjärt Lungfonden, 2017). Förekomsten av diabetes typ 2 
har fyrdubblats sedan 1980-talet och hjärt- och kärlsjukdomar ligger bakom de flesta 
dödsfallen i västvärlden (Zethelius & Östergren, 2019). Hälsan i Sveriges befolkning har 
förbättrats med ökad medellivslängd och minskad skillnad mellan män och kvinnor, däremot 
är skillnaden idag större mellan de lågutbildade och de högutbildade. Sammantaget ses en 
minskning i dödlighet orsakat av hjärt- och kärlsjukdomar, men låg utbildning jämfört med 
hög utbildning ökar risken att drabbas. Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste 
dödsorsaken i Sverige och står för 35 procent av dödligheten. Nära var femte person i 
Sverige lever med någon form av hjärt- och kärlsjukdom (Hjärt Lungfonden, 2017; 
Socialstyrelsen, 2018a).  

 Levnadsvanornas betydelse 
Det finns en stark koppling mellan levnadsvanor och kroniska sjukdomar (Socialstyrelsen, 
2018a). Risken att utveckla diabetes är större hos dem som konsumerar stora mängder 
alkohol jämfört med de som konsumerar en måttlig mängd. Av de som redan har diabetes 
ses en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom samt dödlighet för de som har en stor 
konsumtion av alkohol (Polsky & Akturk, 2017). Alkoholkonsumtion som klassas ohälsosam 
definieras med begreppet riskbruk. Detta innebär antingen att alkohol konsumeras med en 
hög genomsnittlig mängd eller ett större intag minst en gång i månaden (Socialstyrelsen, 
2019a). Ett riskbruk innebär 14 standardglas för män per vecka och 9 standardglas för 
kvinnor per vecka, vilket motsvarar 60 cl respektive 40 cl starksprit per vecka 
(Läkemedelsboken, 2018). Personer med risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom som 
deltog i ett strukturerat livsstilsprogram med fokus på att förbättra och bibehålla goda 
levnadsvanor, minskade risken att insjukna och förbättrade sina levnadsvanor samt fick en 
ökad livskvalitet (Lidin, Ekblom-Bak, Rydell Karlsson, & Hellénius, 2018). Kostförändringar där 
mer fleromättade fettsyror, protein och fibrer ersätter mättade fetter, kolhydrater och 
raffinerat socker visar på förbättrade kolesterolvärden och minskat Body Mass Index (BMI) 
(Winkvist et al., 2017).  

En fjärdedel av Sveriges befolkning är fysiskt inaktiva, det vill säga ägnar mindre än 150 min 
per vecka åt aktivitet som är måttligt ansträngande (World Health Organization [WHO], 
2013; WHO, 2018). Av en stor grupp män och kvinnor i Sverige, i åldern 50–64 år uppfyllde 
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endast 7,1 procent de nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet (Ekblom-Bak et al., 
2015). Fysisk inaktivitet kan leda till högt blodtryck, fetma och diabetes typ 2 (Biswas et al., 
2015; Diabetes Sverige, 2019; Turk-Adawi, 2018). Regelbunden fysisk aktivitet av måttlig 
intensitet några timmar i veckan minskar risken för att utveckla diabetes typ 2 (Aune, Norat, 
Leitzmann, Tonstad, & Vatten, 2015; Delahanty, 2017; Dohrn, 2018; Wahid, 2016). Andelen 
vuxna personer med fetma i Sverige har ökat från 13,2 procent 1996 till 20,6 procent 2016 
(WHO, 2017).  Överviktiga män och kvinnor som har hunnit få en nedsatt glukoskänslighet 
minskade risken med mer än 50 procent för att utveckla diabetes när de var följsamma med 
kostförändringar samt ökade sin fysiska aktivitet (Li et al., 2014; Lindström et al., 2013).  

 Begreppen hälsa och hälsofrämjande  
WHO definierar hälsa som ett ”fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast 
frånvaro av sjukdom eller skada” (WHO, 2006). Begreppet hälsa har en pedagogisk, 
medicinsk, filosofisk och psykologisk vetenskaplig grund som därmed ser olika ut beroende 
av ursprung. Medin och Alexandersson (2000) beskriver hälsa som två huvudgrupper; den 
biomedicinska samt den humanistiska. Den biomedicinska fokuserar på den kroppsliga delen 
och som motpol till hälsa finns då sjukdom, där sjukdom blir centralt före hälsa. För att hälsa 
ska uppnås är sjukdom ej närvarande. Till skillnad från den biomedicinska inriktningen kan 
hälsa i den humanistiska inriktningen förekomma trots sjukdom och här är hälsa centralt där 
människan samspelar i sitt sammanhang och med sin omgivning (Medin & Alexandersson, 
2000).  

Begreppet hälsofrämjande beskrivs som en process som gör det möjligt för människor att 
öka kontrollen över- och förbättra sin egen hälsa (WHO, 2019a). Det innebär att individer ska 
ges möjlighet till ledning över omständigheter som kan påverka deras egen hälsa (Medin & 
Alexandersson, 2000). Hälsofrämjande aspekter innefattar att stärka basala livsfaktorer, den 
fysiska miljön, sociala samt ekonomiska faktorer för att på så sätt uppnå förbättrad hälsa. 
Hälsofrämjande arbete innebär att åtgärder vidtas i samarbete med den enskilda individen 
eller en grupp för att främja deras hälsa (WHO, 1998).   

 Folkhälsoarbete 
Folkhälsoundersökningar är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet, de används för att 
kunna utvärdera och planera folkhälsoarbetet utifrån risk- och skyddsfaktorer. En 
befolkningsundersökning, Liv & hälsa, genomförs återkommande i samarbete mellan 
regionerna Sörmland, Västmanland, Uppsala, Värmland och Örebro. År 2017 genomfördes 
den femte befolkningsundersökningen Liv & hälsa.  Resultatet visar att ungefär hälften av de 
som saknar skyddsfaktorer såsom arbete, hög utbildning, bra ekonomiska förutsättningar 
och socialt nätverk har ohälsa (Liv & hälsa i Mellansverige, 2017). Sedan 2010 finns det 
nationella riktlinjer för att förebygga sjukdomar orsakade av ohälsosamma levnadsvanor. 
Där poängteras att mer resurser bör läggas på avancerad rådgivning med utgångspunkt hos 
varje individ (Socialstyrelsen, 2010).  

De 53 länder som ingår i WHO:S Europaregion har enligt Folkhälsomyndigheten (2015) 
tillsammans infört ett policyramverk, Hälsa 2020, med rekommendationer kring hälsa. 
Dagens stora folkhälsoproblem är utgångspunkt och målet är att hälsan ska förbättras och bli 
mer jämlik. Hälsa 2020 prioriterar åtgärder utifrån fyra områden där det ingår att satsa på 
människors hälsa under hela deras livscykel genom bättre styrning och ledarskap. I detta 
innefattas att samhälleliga beslut ska fattas som är hälsofrämjande, där hälsoprogram är ett 
exempel där den enskilda individen får bli delaktig för att främja sin hälsa. Ett annat exempel 
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är samhällsåtgärder som gör det svårare för individer att ha ohälsosamma levnadsvanor 
såsom att nyttja tobak. Ur ett ekonomiskt perspektiv behöver hälso- och sjukvårdssystemen 
bland annat satsa på att förebygga sjukdomar för att kunna möta det stora 
sjukvårdsbehovet. Beslutsfattare behöver möjliggöra anpassning av miljön så att 
befolkningen kan göra hälsosamma val (Folkhälsomyndigheten, 2015). Att främja jämlik 
hälsa i Sverige, bland annat genom ökat hälsofrämjande arbete, är också något som lyfts i de 
nya folkhälsomålen (Regeringen, 2017). 

 Hälsofrämjande arbete och Sörmlands hälsoprogram 
Hälsofrämjande arbete handlar om att stödja individers utveckling (Medin & Alexandersson, 
2000). Det innebär att öka den upplevda hälsan hos individen, inte bara förebygga en viss 
sjukdom. Genom att stödja en människa att bli ansvarig över sin egen hälsa får de möjlighet 
att se livsstilsförändringen som en utmaning och därmed ges förutsättningar för att lyckas 
(Willman & Gustafsson, 2015). I Sverige finns det riktlinjer gällande åtgärder för att få 
individer att förändra sina levnadsvanor som i första hand utförs med rådgivande samtal 
(Socialstyrelsen, 2019a). Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en svensk modell som funnits 
sedan 2001 och kan bidra till att förebygga bland annat diabetes typ 2 och hypertoni. FaR 
inkluderar delvis ett personcentrerat samtal om fysisk aktivitet samt ordination på fysisk 
aktivitet som anpassas efter individen. Det har visat sig öka befolkningens fysiska aktivitet 
samt ge förbättrad hälsa och nu införs svenska FaR-modellen i nio andra EU-länder 
(Folkhälsomyndigheten, 2019). Socialstyrelsen rekommenderar att kvalificerat rådgivande 
samtal bör erbjudas till de med ohälsosamma matvanor. Dessa samtal kan ske både enskilt 
och i grupp och har visat sig vara framgångsrika för att lyckas förändra kostvanor 
(Socialstyrelsen, 2018b). Det hälsofrämjande arbetet för att förbättra levnadsvanor är dock 
fortfarande inte tillräckligt och det är ojämnt fördelat över landet. I flera av regionerna i 
Sverige pågår dock ett hälsofrämjande arbete (Socialstyrelsen, 2018a).  

Västerbottens hälsoprogram har pågått sedan 1990 och har visat sig vara framgångsrikt sett 
till minskning av dödsfall kopplat till sjukdomar orsakade av ohälsosamma levnadsvanor 
(Lindholm, Stenling, Norberg, Stenlund & Weinehall, 2018). Västerbottens hälsoprogram 
riktar sig till fokusgrupper i hela befolkningen. Alla inom regionen från en inbjudan det år de 
fyller 40, 50 och 60 år. Programmet innefattar en förberedande enkät med frågor om bland 
annat ärftlighet, socioekonomi, levnadsvanor och sömn. Provtagning med blodfetter, 
blodsocker, blodtryck och BMI lämnas också av deltagarna. Deltagaren kommer sedan till ett 
hälsosamtal där resultaten presenteras med hjälp av en stjärna som illustrerar deltagarens 
värden i förhållande till referensvärden. Stjärnans uddar blir långa om deltagarens värden är 
inom referensvärden eller rekommendationer, och kortare eller saknas helt om värden och 
vanor är utanför de rekommenderade. Samtalet förs med stöd av en manual där de 
rekommenderade värdena och vanorna finns beskrivna. Vid behov erbjuds stöd till 
livsstilsförändring (Norberg, Wall, Boman, & Weinehall, 2010). Sörmlands hälsoprogram 
startade i januari 2014 och grundar sig på och följer konceptet som Västerbottens 
hälsoprogram har. Inbjudan skickas till alla medborgare inom regionen det året de fyller 40, 
50 och 60 år. Det är ungefär hälften av de som blir inbjudna som deltar i programmet 
(Socialstyrelsen 2018d). 

 Riktade hälsosamtal 
Socialstyrelsen (2018a) beskriver att riktade hälsosamtal utmärker sig på flera sätt. De är 
inordnade i primärvården och riktade för en viss grupp av befolkningen. Fokusgruppen får 
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erbjudande att delta i samtalen på deras vårdcentral och samtalen är både individ- och 
gruppnivåanpassade. De anpassar sig till varje individs förutsättningar och utgår samtidigt 
från provtagningar samt besvarade enkätfrågor gällande levnadsvanor. Samtalen utförs 
utifrån vetenskapligt grundad evidens för hjärt- och kärlförebyggande insatser, där ett 
hälsofrämjande perspektiv är utgångspunkten och varje individs egna resurser och 
drivkrafter utnyttjas.  

Hälsosamtalet ger individen möjlighet till förbättrad hälsa genom att de får bättre kontroll 
på sin individuella hälsostatus. Samtalen möjliggör också identifiering av riskindivider eller 
identifiering av individer där åtgärder behöver utföras (Socialstyrelsen, 2018a). Det finns 
samband mellan riktade hälsosamtal och minskade dödsfall. De ekonomiska besparingarna 
ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv är ungefär dubbelt så stora som kostnaderna. Ur ett 
samhällsperspektiv är kostnader och besparingar till följd av de riktade hälsosamtalen 
ungefär lika stora och gällande hälsovinster minskar dödligheten till följd av hjärt- och 
kärlsjukdomar betydligt (Lindholm et al., 2018). Individanpassade samtal är en metod som 
rekommenderas för hälsofrämjande arbete (Hörnsten, Lindahl, Persson, & Edvardsson, 
2014).  

 Motivational interviewing (MI) 
MI är en evidensbaserad samtalsmetod som visat sig ha en betydande roll för att framkalla 
livsstilsförändring och som ofta används inom primärvården (Holm, Ivarsson, 2014; Brobeck, 
Odencrants, Bergh, & Hildingh, 2014; Lin et al., 2016). Ett hälsosamtal med MI som metod 
ska enligt Miller och Rollnick (2013) få deltagaren att reflektera över sin egen hälsa och 
motiveras till att förändra sin livsstil. De beskriver begreppet MI som motiverande samtal där 
det handlar om vägledning och där förändringen sker genom att mottagaren hittar sin egen 
motivation. Det ska finnas ett flöde i de motiverande samtalen med fyra processer som 
delvis sker i en ordning, men att återkomma till en tidigare process igen är också möjligt. De 
fyra processerna i samtalen är engagerande, fokuserande, framkallande samt planerande 
(Miller & Rollnick, 2013). Folkhälsomyndigheten rekommenderar att samtal med MI som 
metod används för att förbättra levnadsvanor (Socialstyrelsen 2019b). De som utför 
hälsosamtal i Sörmlands hälsoprogram är distriktssköterskor som ska ha gått 
grundutbildning i MI och metoden ska användas vid hälsosamtalen (Socialstyrelsen 2018d). 

 Distriktssköterskans hälsofrämjande roll 
Hälsofrämjande arbete är en central del av distriktssköterskans roll. Att kunna se och förstå 
de resurser en individ har, ta hänsyn till den unika individen, hens autonomi och integritet är 
avgörande för att kunna arbeta hälsofrämjande (Svensk sjuksköterskeförening, 2019). 
International Council of Nurses (ICN:s) etiska kod innefattar fyra områden som inkluderar 
mötet med människor, yrkesutövandet, förhållningssättet samt kollegor och dessa har 
sjuksköterskan att förhålla sig till globalt. Tanken är att den ska bidra till en god etisk grund 
och användas som en naturlig del i sjuksköterskans dagliga arbete (International Council of 
Nurses, 2012). Personcentrerad vård är en av kärnkompetenserna för 
specialistsjuksköterskan och är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet. Vid 
personcentrerad vård eftersträvas ett partnerskap mellan distriktssköterska och patient där 
var och en är expert utifrån sitt eget perspektiv (Edberg et al., 2013; Ekman, 2014; Frost, 
Currie, Cruickshank & Northam, 2018; Sharma, Bamford & Dodman, 2015). 
Distriktssköterskor framhåller hälsofrämjande arbete som kärnan av sin kompetens. De 
beskriver att det är stimulerande att kunna påverka människor till en hälsosammare livsstil 
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på individnivå och att det upplevs som en viktig arbetsuppgift för deras profession. Faktorer 
som hindrar detta arbete är brist på kunskap, attityder om att hälsofrämjande arbete inte är 
viktigt samt om det inte finns stöd för arbetet i organisationen (Lundberg, Jong, Kristiansen, 
& Jong, 2017). 

 Empowerment 
Begreppet empowerment kopplat till hälsofrämjande innebär för de enskilda individerna att 
de får en större kontroll över det som påverkar deras egen hälsa. Detta kan införlivas genom 
en process, där individer, för att få mer kontroll använder egenskaper såsom att uttrycka 
sina behov samt att skapa strategier (WHO, 1998). När empowerment används på rätt sätt 
inom vården, är det individen som har makten och då väljer om vårdpersonalen ska bjudas 
in att delta i den. På detta sätt uppnår individen integritet, autonomi samt ett oberoende 
och väljer därmed vad i livet hen vill ta kontroll över (Jerdén, 2012). Empowerment lyfts fram 
som en faktor som förbättrar kontrollen av blodsockret hos patienter med diabetes typ 2 
(Cheng, Wang, Lim, & Wu, 2019; Jerdén, 2012). För att stärka en persons vilja till förändring 
upplever distriktssköterskor att guidning och inspiration är mer framgångsrikt än att berätta 
om vilka sjukdomar som personen kan drabbas av eller vilka förändringar som måste 
genomföras för att undvika dessa sjukdomar. Positiv förstärkning och uppmuntran till små 
förändringar bidrar till empowerment hos individen och ger förutsättningar att lyckas med 
en hållbar livsstilsförändring (Hörnsten et al., 2014).  

 Problemområde 
Livsstilsrelaterade sjukdomar är ett stort problem som innebär mycket lidande för de 
drabbade och stora kostnader för sjukvården (Hallberg et al., 2016; WHO, 2018). Hälso- och 
sjukvården befinner sig i ett paradigmskifte där resurserna i större utsträckning behöver 
användas till att förebygga snarare än att behandla sjukdom Regeringen (2017). Att arbeta 
hälsofrämjande är en av distriktssköterskans viktigaste arbetsuppgifter (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2019). Sörmlands hälsoprogram är ett kostnadsfritt erbjudande till 
alla som fyller 40, 50 och 60 år och är en del i det hälsofrämjande arbetet för att minska 
livsstilsrelaterade sjukdomar Socialstyrelsen (2018d). Det finns få studier som belyser 
upplevelser av hälsosamtal utifrån inbjudna deltagares perspektiv. Vi vill ta reda på 
deltagares erfarenheter av hälsosamtalet då samtalet är en viktig del av Sörmlands 
hälsoprogram. 

 Syfte 
Att identifiera och beskriva inbjudna deltagares erfarenheter av hälsosamtalet i Sörmlands 
hälsoprogram. 

 Metod  
 Design 

Studien har en kvalitativ design med induktivt tillvägagångssätt. Utifrån studiens syfte 
genomfördes en intervjustudie. En kvalitativ studie är användbar då det saknas allmängiltiga 
beskrivningar av ett ämne. Vid induktivt tillvägagångssätt undersöks enskilda individers 
uppfattningar för att sedan kunna skapa en allmän bild av det som studerats. Under denna 
process ska i den mån det går arbetets gång inte låta sig störas av teorier. Den induktiva 
metoden är lämplig att använda när det endast finns begränsad forskning inom ämnet som 
studeras (Malterud, 2014; Polit & Beck, 2017). 



 

   
  Sida 6 av 23 

 Urval 
Studien har ett ändamålsenligt urval. Personer som deltagit i hälsosamtal i Sörmlands 
hälsoprogram tillfrågades om deltagande i intervjustudien i samband med att de var på 
hälsosamtalet. De fick information om studien i ett informationsbrev där de kunde ta 
ställning till om de ville delta (se bilaga 1, Informationsbrev). Deltagare från tre olika 
vårdcentraler i Nyköping tillfrågades tills tio hade tackat ja och de kontaktades därefter av 
författarna via telefon eller mail. En person ångrade sig och valde att inte delta. När fyra 
intervjuer utförts visade det sig att de alla tenderade att bli kortare än beräknat varpå fler 
personer tillfrågades på de tre vårdcentralerna tills ytterligare fem deltagare givit sitt 
medgivande till att delta. Fyra av dessa gick sedan inte att få kontakt med, men den femte 
bokades in för en intervju. När fler intervjuer utförts konstaterade författarna att innehållet 
blev rikt samt svarade på syftet. Likartade data framkom från intervju till intervju och 
därmed efterfrågades inte fler informanter. Antal deltagare behöver inte vara förutbestämt 
innan studiens påbörjan utan kan anpassas efter innehållet man får ut från intervjuerna, det 
går alltså inte på förhand att säga vilket som är ett lämpligt antal intervjuer (Malterud, 
2014).  Totalt intervjuades tio personer vilka är inkluderade i studien. Av dessa är två män 
och åtta kvinnor, fem av informanterna är 50 år och fem informanter är 60 år.   

 Datainsamling 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes med stöd av intervjuguide (se bilaga 2, 
Intervjuguide). I en semistrukturerad intervju behöver frågorna inte ställas ordagrant, de kan 
omformuleras och de kan ställas i olika ordningsföljd. För att stärka den interna validiteten 
ska frågorna i intervjun vara relevanta för syftet (Kvale & Brinkman, 2014; Malterud, 2014).  
Frågorna formulerades med syfte att få fram så rika beskrivningar som möjligt av 
informanternas erfarenheter från hälsosamtalet. Den användes också som ett stöd för att 
hålla intervjun inom avsett ämne. Först genomfördes en provintervju för att testa 
intervjuguiden och för att göra eventuella justeringar. Kvaliteten på intervjun bedömdes som 
god och intervjun inkluderades i studien. I enighet med Malterud (2014) gjordes små 
justeringar av intervjuguiden vartefter under de första intervjuerna och intervjutekniken 
anpassades efter individen och utifrån erfarenheter av tidigare intervjuer. 

Alla intervjuer utom två genomfördes på Campus i Nyköping, de andra genomfördes på 
informanternas arbetsplatser. Intervjuerna varade från 9 minuter till 22 minuter, med en 
genomsnittlig tid på 13 minuter. Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades 
ordagrant samma dag som intervjun utfördes. Båda författarna närvarade under intervjun, 
den ena intervjuade och den andra var observatör.  

 Analys 
Analysen av kvalitativa data innebär en process, där den insamlade datan ska transkriberas 
och läsas om och om igen. Därefter ska den organiseras och kodas i mindre enheter som är 
meningsfulla utifrån syftet och som ska ligga till grund för utformandet av de teman som blir 
slutresultatet (Polit & Beck, 2017). Tematisk analys är en flexibel metod som går att använda 
inom många olika områden. Analysmetoden innefattar sex steg och är användbar för att 
beskriva erfarenheter och är en bra metod för att lyfta fram både uttalade känslor och latent 
innehåll. Steg ett innebär att bekanta sig med materialet genom att transkribera, läsa det 
upprepade gånger och föra anteckningar. Under steg två bryts innehållet ner i mindre delar 
och gemensamma koder identifieras. Tredje steget innebär att från de tidigare uttagna 
koderna försöka ta fram olika teman. Därefter granskas dessa teman i steg fyra för att 
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utveckla och omdefiniera både koder och teman, där temana ska vara tydligt skilda från 
varandra. I steg fem färdigställs teman som tydligt ska visa studiens resultat. Under varje 
tema kan subteman utformas för att skildra olika perspektiv av ett tema. I det sjätte och sista 
steget sammanställs allt material i form av en rapport (Braun & Clarke, 2006). 

Vår analys följde sex steg i enighet med Braun och Clarke (2006) och påbörjades genom att 
de inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes igenom flertalet gånger, först 
enskilt och sedan gemensamt. Det transkriberade materialet inkluderade totalt 15 728 ord.  
Vid den första genomläsningen förde var och en anteckningar över intressanta delar som 
kunde kopplas till studiens syfte. Därefter gjordes en gemensam genomgång över dessa 
anteckningar. Många likheter kunde identifieras, meningsfulla segment plockades ut 
gemensamt och spelades in på diktafon. Dessa segment skrevs sedan ner med olika typsnitt 
och färger för att kunna särskilja informanterna. Segmenten skrevs ut och klipptes sedan isär 
och blev grund för fortsatt analys som också skedde gemensamt.  

Mönster kunde ses i dessa segment varpå teman med underliggande subteman började 
bildas. När denna grovsortering var gjord döptes både teman och subteman om i flera steg 
för att bättre kunna urskilja resultatet. Nedan finns en bild (figur 1) som illustrerar ett tidigt 
skede i analysprocessen. Parallellt skissade författarna tematiska bilder på en whiteboard-
tavla för att få en bild över hittills tilltänkta teman och som en del i processen. Att använda 
visuella hjälpmedel betonas som en fördel enligt Braun och Clarke (2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Schematisk bild över ett skede i analysprocessen 

 

Vissa teman plockades sedan bort eller slogs ihop under gemensamt tema då de inte skiljde 
sig tillräckligt tydligt åt. Slutligen kunde två övergripande teman urskiljas med vardera två 
underliggande subteman som tillsammans beskriver det slutgiltiga resultatet (se figur 2). 
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 Trovärdighet 
För att stärka trovärdigheten i kvalitativ forskning kan fyra kriterier som beskrivs enligt 
Lincoln och Guba (1985) användas. Credability (trovärdighet) är det begrepp som beskrivs 
som det övergripande målet och handlar om hur nära sanningen det som beskrivits hamnat. 
De som har blivit intervjuade ska känna igen sig i det som återges i resultatet. Confirmability 
(neutralitet) handlar om att resultatet ska överensstämma med datamaterialet och inte 
forskarens tolkning av det. Här är det viktigt att lägga sin förförståelse åt sidan. 
Dependability (stabilitet) beskrivs utifrån hur väl resultatet skulle ha blivit det samma om 
studien utförts igen med liknande informanter i en liknande kontext. Läsaren ska kunna följa 
tillvägagångssättet i studien. Datainsamlingsprocessen ska vara väl beskriven för att öka 
studien dependability. Om tidigare forskning stödjer resultatet stärker det också studiens 
dependability. Transferability (överförbarhet) handlar om huruvida resultatet kan överföras 
till en större kontext. Urval och kontext behöver vara väl beskrivet för att kunna avgöra detta 
(Lincoln & Guba, 1985). 

 Etiska överväganden  
Verksamhetscheferna på respektive vårdcentral fick underteckna sitt godkännande till att 
kontakta personer som skulle delta i hälsosamtalen i Sörmlands hälsoprogram. För att kunna 
kontakta deltagare i programmet behövde frågan om att delta i studien ställas i samband 
med att de var på hälsosamtal på vårdcentralen. Informerat samtycke undertecknades av 
deltagare som tackade ja till att delta i studien. Både verksamhetschef på vårdcentralen, 
distriktssköterskor som utför dessa samtal och deltagare i hälsosamtalen fick information om 
studien. Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) handlar 
om att etikprövning ska utföras i samband med forskning på människor, men denna lag kan 
bortses från när den utförs inom högskoleutbildning på avancerad nivå och därmed är 
endast informerat samtycke inkluderat (SFS 2003:460). Detta förtydligades i lag om ändring i 
lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2008:192) där det 
tydligare framgår att forskning med syfte att hämta ny kunskap behöver etikprövas men 
detta gäller inte vid högskoleutbildning på avancerad nivå. Intervjuerna spelades in på en 
diktafon och därefter lagrades ljudfilerna enligt de sekretessmässiga krav (GDPR) som 
beskrivs i EU:s reform från 2018 (European commission, 2019). Därefter raderades 
ljudfilerna från diktafonen. Studiens process har genomgående följt 
Helsingforsdeklarationens etiska principer för att säkerställa deltagarnas integritet och 
autonomi (World Medical Association [WMA], 2013). 

 Förförståelse 
Förförståelse är något alla har med sig och går inte att bortse från när en studie genomförs. 
Den präglas av erfarenheter och intressen och styr ofta val av ämne (Malterud, 2014). Båda 
författarna har ett intresse för hälsofrämjande arbete och detta har författarna under 
studiens gång varit medvetna om och varit så objektiva och neutrala som möjligt för att 
förförståelsen inte skulle påverka analysprocessen. En av författarna har erfarenhet av att 
utföra hälsosamtal inom Sörmlands hälsoprogram men har inte utfört något av samtalen 
informanterna varit på. Att en av författarna utfört hälsosamtal inom Sörmlands 
hälsoprogram var inte heller något informanterna kände till. 
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 Resultat 
Analysen resulterade i två övergripande teman; Deltagarnas erfarenheter av samtalets 
kringliggande faktorer och Samtalets olika dimensioner och dess betydelse. Under vardera 
temat finns två underliggande subteman som skildrar resultatet.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 2. Övergripande teman och underliggande subteman 

 Deltagarnas erfarenheter av samtalets kringliggande faktorer 
Informanterna uttryckte att det var ett mycket förmånligt erbjudande att få möjligheten att 
komma på en hälsoundersökning och ett hälsosamtal, något som de annars själva troligen 
inte skulle tagit tag i. De verktyg som användes i form av hälsoenkät före samtalet och 
stjärnan som användes under samtalet bidrog till den positiva känslan och uppfattades som 
pedagogiska. 

8.1.1 Känslan av att bli inbjuden 
Informanterna uttryckte att erbjudandet om att delta var generöst då alla inom de specifika 
åldersgrupperna blev inbjudna. Att det dessutom var kostnadsfritt betonades som extra 
positivt. De sa att det kändes som ett privilegium att få komma på en hälsoundersökning 
oavsett om de kände sig friska eller hade en föraning om att det fanns värden som skulle 
vara avvikande. Det framkom också att de funderat på att ta kontakt, men att de inte kände 
sig tillräckligt sjuka för att göra det. Några berättade att de haft en viss oro för att ha 
exempelvis högt blodsocker eller höga blodfetter då deras föräldrar eller syskon hade det 
och de var medvetna om ärftligheten. Oron var dock inte tillräckligt stor för att de faktiskt 
skulle söka och de förklarade de med att de inte ville ta tid från de som hade större behov 
och att få en inbjudan uppskattades därför då det blev på vårdens initiativ. När inbjudan 
kom var det en självklarhet att delta och de såg det som en möjlighet att upptäcka 
eventuella hälsoproblem i tid innan hälsan skulle påverkas negativt.  

” … man får, man slipper själv ta kontakt att man vill, …å då kan man 
ju få reda på saker” (Informant 10) 

8.1.2 Enkätens och stjärnans innebörd 
De verktyg som användes i samband med hälsosamtalet tyckte informanterna underlättade 
både som förberedelse och under samtalet. Enkäten som de fyllde i en tid före samtalet 
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beskrevs som ingående och fick dem att reflektera kring sina levnadsvanor. Några började 
fundera kring hur ärliga de skulle vara när de gav sina svar i enkäten, men att de måste vara 
ärliga för annars lurar de bara sig själva. En del uttryckte att när de till exempel fick räkna 
efter hur många standardglas alkohol de drack per vecka visade det sig vara fler än de först 
tänkte.  

”…jag dricker väl ett till tre men nä det gör jag nog inte, jag kan nog 
dricka fyra…” (Informant 1) 

De beskrev att stjärnan som användes under samtalet för att illustrera deras resultat i 
förhållande till rekommendationer var pedagogisk och gav dem en överskådlig bild av sin 
hälsostatus. De beskrev att uddarna på stjärnan gjorde det tydligt då varje udd motsvarade 
en levnadsvana eller ett värde.  Stjärnan visade deras värden i förhållande till 
rekommenderade värden och vanor på ett objektivt sätt och det upplevdes inte lika 
tillrättavisande som om distriktssköterskan hade upplyst om detta. De kunde istället se själva 
hur de låg till jämfört med rekommendationer. En del uttryckte att de trodde att deras vanor 
var tillräckligt bra men att de kunde se på stjärnan att det inte var helt inom 
rekommendationerna.  

 Samtalets olika dimensioner och dess betydelser 
Informanternas erfarenheter av distriktssköterskans bemötande under samtalet var att det 
var professionellt och personcentrerat där tid för reflektion möjliggjordes. 
Tillvägagångssättet ledde till motivation att förändra levnadsvanor. De såg också ett värde i 
att få se sin hälsostatus svart på vitt för att få reda på om det var något som var avvikande 
och behövde förändras. Ibland handlade det om att få en bekräftelse på att hälsan och 
levnadsvanorna var så bra som de trodde. 

8.2.1 Betydelsen av distriktssköterskans professionella bemötande 
Att det var lång tid avsatt för samtalet uppskattades av informanterna då det medförde att 
inte kände sig stressade. De beskrev att det ofta upplevs som att det annars är så bråttom när 
man kommer till sjukvården så lugnet som de upplevde under hälsosamtalet blev en kontrast 
som de uppmärksammade och uppskattade.  

”… ibland kan man ju känna att man hinner inte, ja att de har så 
bråttom, så bråttom dårå, men hon tog det så himla lugnt, hon hade 
inge bråttom…” (Informant 4) 

Tiden, lugnet och intresset för dem som individ ledde till att de stannade upp och reflekterade 
över sina levnadsvanor och det ledde till en känsla av motivation och vilja till förändring. Vissa 
beskrev att de hade försökt göra förändringar tidigare men inte lyckats bibehålla dem. En del 
beskrev att de fått reda på saker under samtalet som gjorde att de själva ifrågasatte huruvida 
deras levnadsvanor tidigare i livet varit så hälsosamma som de trott.  

De flesta informanterna beskrev att de upplevde en ökad motivation då samtalet medförde 
insikt om att de behöver göra en förändring i någon form. Samtalet ledde till att de ville 
komma igång eller fortsätta med det dom redan påbörjat. En del av de med redan goda 
levnadsvanor fick motivation till ytterligare förbättring.  

”…jag kände mig positiv…till att göra nånting, annat, änd, ändra på 
mig…” (informant 7) 
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Andra beskrev att de redan hade påbörjat förändringar och att de uppskattade att 
distriktssköterskan såg det även om det var så att värdena eller levnadsvanorna fortfarande 
låg utanför rekommendationerna.  

”…vi hade ett samtal runt det och jag hade gjort förändringar redan 
innan som liksom har gått åt rätt håll och det liksom kände jag att det 
förstod hon…” (Informant 9) 

När det gällde bemötandet var alla mycket positiva, de beskrev att de fått ett respektfullt 
bemötande och känt att det funnits ett genuint intresse för dem som individ vilket medförde 
att de vågade öppna sig och vara ärliga under samtalet. Distriktssköterskan fick dem att 
känna sig bekväma och de vågade ta upp sina svaga sidor utan att känna skam för detta. 
Samtalet fördes på ett neutralt sätt, utan värderingar och förmaningar och med ett 
helhetsperspektiv på deras levnadsvanor och livssituation. Informanterna beskrev att den 
som höll i samtalet ingav ett lugn som gjorde att de blev trygga och kände tillit. Att de inte 
blev tillrättavisade var väldigt betydelsefullt, flera uttryckte det som att de inte var några 
pekpinnar under samtalet.  

8.2.2 Vikten av att få ett kvitto på sin hälsostatus 
Många informanter uttryckte att samtalet till stor del handlade om att få bekräftelse på att 
levnadsvanor och provresultat var bra. De menade att de egentligen visste att resultatet 
skulle vara bra, men såg ändå ett värde i att få veta om det stämde och de tyckte att det var 
skönt att få se resultatet svart på vitt.  

En del uttryckte att resultatet till viss del inte var som de förväntade sig vilket kunde handla 
om både blodprovsvärden och levnadsvanor. När det gällde fysisk aktivitet var det flera som 
trodde att de motionerade tillräckligt, men när det under samtalet visade sig att de inte 
nådde upp till rekommendationerna gällande pulshöjande aktiviteter blev de förvånade. 
Vissa kunde också se att de var mer stillasittande än de trodde när de fick räkna efter och en 
del sa att de hade försökt minska på den sammanhängande stillasittande tiden. 

Gällande matvanor var det några som inte uppnådde de rekommenderade mängderna av 
fisk, frukt och grönsaker. De uttryckte att de egentligen visste hur man bör äta men att det 
var bra att få en påminnelse för att kunna göra förbättringar. 

När det visade sig under samtalet att exempelvis blodsocker var över referensvärdet och 
föranledde vidare åtgärder beskrev de att de blev oroliga och rädda men också tacksamma 
för att upptäcka det i tid och få möjlighet att göra någon förändring innan de utvecklade 
diabetes. 

”…det känns ju bra… det är ju ingen uppoffring, alltså, nästan 
tvärtom…enkla grejer å få må bättre…” (informant 6) 

 Diskussion 
 Metoddiskussion 

Författarna valde en kvalitativ design med induktiv ansats då det var erfarenheter som 
eftersöktes. Deltagarnas erfarenheter samlades in genom intervjuer då det inte fanns 
tillräckligt med forskning för att studera tidigare studier. Hade det funnits mycket forskning 
hade det varit av värde att göra en systematisk litteraturstudie eller en metasyntes över 
området, men då det är ett outforskat område blev det naturliga valet en kvalitativ 
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intervjustudie i enighet med Polit och Beck (2017). De som gick på hälsosamtal fick ett 
informationsbrev i samband med samtalet. I brevet formulerades ”då vi kommer hem till dig 
för en intervju”, detta tycktes ingen komma ihåg när de kontaktades för att boka tid för 
intervju. Informanterna fick själva avgöra om intervjun skulle utföras i hemmet eller på 
annan plats, där Campus i Nyköping gavs som förslag. Ingen av informanterna valde att 
genomföra intervjun i hemmet och flera uttryckte att en neutral plats var att föredra. Åtta av 
intervjuerna utfördes på Campus enligt önskemål. Möjligen kan det faktum att det stod i 
brevet att intervjun skulle ske i hemmet medfört ett visst bortfall. Enligt Malterud (2014) ska 
informanten ges möjlighet att avgöra vart intervjun ska äga rum. 

Författarna i föreliggande studie anser att frågorna i intervjuguiden utformades så att syftet 
kunde besvaras. Enligt Malterud (2014) ska en intervju utföras så att informanten kan delge 
så innehållsrika kvalitativa data som möjligt vilket innebär ett samtal med deskriptiv 
orientering. Frågorna bör ställas så att informanten kan ge karakteristiska svar men 
samtidigt så att svaren kan ge flertydighet. Ingen av författarna i föreliggande studie hade 
någon tidigare erfarenhet av att intervjua, båda deltog vid alla intervjuer och turades om att 
vara observatör och intervjuare. Att båda författarna deltog vid intervjuerna kan ha påverkat 
informanternas delgivande av information. Författarna upplevde dock ett öppet klimat 
under intervjuerna. Det blev även lättare att utföra intervjuer efter att några hade 
genomförts. Möjligen kunde en ännu rikare data framkommit vid en större erfarenhet av att 
intervjua, men författarna i denna studie tycker sig ha fått ut meningsfulla data utifrån 
syftet. Fortlöpande utvärderades intervjuernas tillvägagångssätt kritiskt i enighet med 
Malterud (2014) och detta ledde till vissa justeringar av intervjuteknik och frågor. Ett 
alternativ till individuella intervjuer är fokusgruppsintervjuer, möjligtvis hade informanterna 
delgivit annan information än den som framkom i föreliggande studie. Malterud (2014) 
beskriver att intervjuer riktat till fokusgrupper lämpar sig väl när erfarenheter ska utforskas, 
men författarna i föreliggande studie tror att det hade varit svårt att lyckas samla individer 
styrt till en specifik tidpunkt inom den tidsram som fanns för detta arbete. 

Författarna i föreliggande studie övervägde även en eventuell kvantitativ undersökning, men 
då det var erfarenheter som eftersöktes ansågs en kvalitativ intervjustudie som mer 
relevant. För att kunna välja rätt analysmetod tog författarna reda på vilka metoder som 
kunde lämpa sig utifrån det som skulle undersökas. Den metod som valdes var tematisk 
analys enligt Braun och Clarke (2006). Denna metod lämpar sig väl när erfarenheter eller 
upplevelser ska studeras då den ger möjlighet för tolkning och för att kunna ge en djupare 
förståelse av det som sägs (Braun & Clarke, 2006; Braun & Clarke, 2017). En alternativ 
analysmetod är innehållsanalys enligt exempelvis Elo och Kyngäs (2008). Innehållsanalys är 
en mer textnära analysmetod och hade lämpat sig väl för att beskriva erfarenheter av 
hälsosamtalet. Författarna i föreliggande studie önskade dock göra en djupare tolkning av 
det informanterna berättade och därför valdes tematisk analys enligt Braun och Clarke 
(2006). Författarna i föreliggande studie tyckte att analysmetoden verkade lättförståelig 
samt lämplig för nybörjare och det bidrog till att metoden valdes. Vetenskapliga artiklar där 
erfarenheter studerats och analyserats med tematisk analys enligt Braun och Clarke (2006) 
styrker att metoden är lämplig, då analysmetoden fått fram erfarenheter utifrån dessa 
studiers syften. Detta var också en bidragande orsak till att metoden valdes (Boyle, 
Saunders, & Drury, 2016; Hellqvist, Dizdar, Hagell, Berterö, & Sund-Levander, 2018; 
Lindberg, Sanmartin Berglund, Elmståhl & Bohman, 2017). I efterhand anser författarna att 
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innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008) kanske hade varit en mer lämplig metod då 
ämnet som studerades var svårt att göra djupare tolkningar inom. 

Att en ordagrann transkribering genomfördes gemensamt direkt efter att varje intervju 
utförts ser författarna som en styrka då de fick ta del av informanternas berättelse 
ytterligare en gång och det möjliggjorde en första urskiljning av mönster såsom Braun och 
Clarke (2006) beskriver. Under analysprocessen har författarna försökt lägga sin 
förförståelse åt sidan samt genomgående varit kritiska och reflekterat över tolkningar av 
insamlade data och på så sätt strävat efter confirmability i enighet med Lincoln och Guba 
(1985). För att analysen skulle leda till ett slutligt resultat innebar det en process med många 
steg där författarna genomgående var kritiska och det styrker resultatets credibility såsom 
Lincoln och Guba (1985) och Malterud (2014) beskriver. Handledningstillfällena bidrog 
genom att gruppdeltagarna med objektiva ögon tog del av materialet och gav värdefulla 
synpunkter vilket hjälpte arbetet framåt. Även detta styrker studiens credability i enighet 
med Lincoln och Guba (1985). 

Urvalet bestod av en relativt homogen grupp relaterat till ålder, kön och bakgrund och 
medför bias såsom Polit och Beck (2017) beskriver, men dessa faktorer har inte kunnat 
påverkas i föreliggande studie. Vårdcentralerna som tillfrågades har stora 
upptagningsområden med invånare som har olika social och kulturell bakgrund men de som 
valde att tacka ja var endast en snäv grupp relaterat till dessa faktorer. Resultatet speglar 
denna kontext och det är oklart om resultatet hade blivit detsamma i en mer heterogen 
grupp. Författarna anser att föreliggande studies transferability utifrån Lincoln och Guba 
(1985) är svår att ta ställning till. Då urvalet är litet till antal och den inte inkluderar 
informanter med variationer gällande demografiska faktorer får den bedömas som relativt 
låg. Informanterna delgav information som var återkommande och när likartade data 
framkom hos den faktiska gruppen kan detta ses som en styrka i studien och antalet 
intervjuer kunde då ses som tillräckligt för att svara på syftet. Möjligen hade resultatet blivit 
annorlunda vid ett större urval eller om en större spridning av informanter relaterat till 
ålder, kön och bakgrund hade ingått. Författarna anser att föreliggande studies 
dependability såsom begreppet beskrivs av Lincoln och Guba (1985) är svårbedömt. 
Eventuellt hade resultatet kunnat bli annorlunda om andra informanter ingått i studien, då 
resultatet är beroende av de subjektiva erfarenheterna hos den unika individen. 

 Resultatdiskussion 
Hälsosamtalet i Sörmlands hälsoprogram beskrivs som genomgående positivt. 
Informanterna uttrycker tacksamhet kring möjligheten att upptäcka hälsoproblem innan det 
eventuellt medför negativ påverkan på hälsan, såsom exempelvis diabetes. Forskning visar 
att när diabetes redan utvecklats är det svårare att förebygga hjärt- och kärlsjukdom, det 
räcker inte att göra kostförändringar och gå ner i vikt (Wing et. al., 2013). Däremot beskriver 
Rawshani et al. (2018) att risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom kan minskas eller utebli 
om fem riskfaktorer minimeras hos de med redan utvecklad diabetes. De behöver ha god 
kontroll över blodtryck, rökning, lipidstatus, långtidsblodsocker samt njurfunktion, där 
rökning väger absolut tyngst (Rawshani et al., 2018). Långtidseffekten av att genomgå 
hälsoundersökning samt hälsosamtal med inriktning på livsstil visar över 40 procent lägre 
dödlighet av samtliga dödsorsaker vid uppföljning efter cirka 25 år jämfört med de som inte 
genomgått dessa hälsoinriktade interventioner (Lingfors & Persson, 2019). Vikten av 
hälsofrämjande insatser för att förebygga att sjukdom uppstår förstärks utifrån dessa 
studier, såsom informanterna i föreliggande studie uttrycker sin tacksamhet kring.  
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Informanterna i föreliggande studie beskriver också andra positiva erfarenheter av 
hälsosamtalet. Att bli inbjuden betonas särskilt då de annars inte skulle ha uppsökt vården 
för en hälsokontroll. De tycker att enkäten som fylldes i innan samtalet förberedde dem 
genom att den satte igång tankar kring levnadsvanor och fick dem att börja reflektera. Detta 
stämmer överens med hur Jerdén (2012) beskriver empowerment då informanten får 
möjlighet att ta makten och bjuder in distriktssköterskan att delta under hälsosamtalet. De 
uppskattar även provtagningen och att de får reda på om deras levnadsvanor eventuellt 
behöver förändras. Samtalet beskrivs också som respektfullt och personcentrerat och ger 
motivation till att förändra levnadsvanor. Det visar på att distriktssköterskan i hälsosamtalen 
lyckas med sitt hälsofrämjande arbete i enighet med kompetensbeskrivningen (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2019). I motsats till de positiva erfarenheterna i föreliggande studie 
beskrivs i Nymberg och Drevenhorn (2016) ett generellt missnöje. Det som skiljer sig åt i 
tillvägagångssättet i Nymberg och Drevenhorn jämfört med föreliggande studie är att 
samtalen tycks sakna MI-anda utifrån hur de beskrivs av deltagarna. De saknade den 
guidning och det stöd som behövs enligt Hörnsten et al. (2014) för att uppnå empowerment. 
Deltagarna saknade också provtagning av kolesterol vilket skapade oro då många kände till 
kopplingen mellan högt kolesterol och hjärt- och kärlsjukdomar. Alla blev heller inte 
inbjudna då möjligheten att själv söka fanns, vilket en tredjedel av deltagarna hade gjort.  

För en del i föreliggande studie var referensvärden och levnadsvanor enligt 
rekommendationer avvikande, och de såg ett värde i att få reda på det. Utifrån avvikande 
provresultat kan etik diskuteras och hur etiskt rätt det är att utföra dessa provtagningar då 
det kan skapa oro som inte fanns före hälsosamtalet.  Samtidigt har deltagarna själva valt att 
tacka ja och fått information om vad som inkluderas i programmet, vilket ger möjlighet att 
upptäcka riskfaktorer innan de leder till sjukdom. Regeringen har utformat etiska principer 
som stöd vid prioriteringsfrågor. Dessa används som riktlinjer inom hälso- och sjukvård där 
kostnadseffektivitetsprincipen är en av dem. I denna princip betonas att det är de långsiktiga 
effekterna och kostnaderna som bör beaktas (Sveriges riksdag, 1996). Sett ur det 
perspektivet finns det forskning som visar att hälsofrämjande insatser minskar risken att 
insjukna i diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar (Aune, Norat, Leitzmann, Tonstad, & Vatten, 
2015; Delahanty, 2017; Lingfors & Persson, 2019).  

Arbete som sker för att minska riskfaktorer för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar samt 
diabetes medför en stor ekonomisk samhällsvinst för de länder som lyckas (WHO, 2019b). 
Sörmlands hälsoprogram med hälsosamtalet ger möjlighet att upptäcka riskfaktorer hos 
enskilda individer och kan då medföra färre insjuknade, mindre lidande samt en minskad 
kostnad för hälso- och sjukvården. Informanterna i föreliggande studie uttrycker tacksamhet 
till att få reda på om de behöver förändra sina levnadsvanor för att minska risken att bli 
sjuka. Att vara fysiskt inaktiv är en av de största riskfaktorerna till att insjukna i hjärt- och 
kärlsjukdomar samt diabetes. Risken ökar med 20–30 procent och för därmed med sig ökade 
kostnader för samhället delvis till följd av högre sjukvårdskostnader (WHO, 2019c). Hjärt- 
och kärlsjukdomar samt diabetes är några av de sjukdomar som ökar i världen vilket beror på 
fysisk inaktivitet, rökning, hög alkoholkonsumtion samt ohälsosamma matvanor (WHO, 
2019d). Dessa områden är fokus inom Sörmlands hälsoprogram och samtalas kring under 
hälsosamtalet (Socialstyrelsen 2018d). Statens offentliga utredningar föreslår att arbetet 
med hälsofrämjande insatser ska stärkas i primärvården för att förebygga livsstilsrelaterade 
sjukdomar och bidra till en mer effektiv vård (Statens offentliga utredningar, 2016). Här har 
distriktssköterskan en viktig funktion i att kunna uppmuntra och motivera till en 
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hälsosammare livsstil. I kompetensbeskrivningen står det bland annat att distriktssköterskan 
ska ha fördjupade kunskaper om frisk- och skyddsfaktorer, de ska också kunna utföra 
motiverande samtal för att stödja individer till en livsstilsförändring (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2019). 

Informanterna i föreliggande studie beskriver hälsosamtalet som neutralt och respektfullt. 
Hörnsten et al. (2014) beskriver att distriktssköterskor framhåller vikten av att vara öppen 
och vänlig i sitt bemötande för att vinna förtroende. I de fall där behovet av en 
livsstilsförändring är uppenbar är det av stor vikt att personen i fråga själv kommer till insikt 
och inte känner sig ifrågasatt eller påhoppad (Hörnsten et al., 2014). Samtalen i föreliggande 
studie ledde hos de flesta till ökad motivation att förändra sina levnadsvanor och delvis 
berodde detta på att de inte kände sig tillrättavisade. Detta visar att distriktssköterskan 
utgår från det humanistiska synsättet på hälsa som Medin och Alexandersson (2000) 
beskriver, då distriktssköterskan arbetar hälsofrämjande och inte fokuserar på sjukdom. 
Informanterna uttrycker lust att komma igång eller att de blir stärkta i att fortsätta med 
redan påbörjade förändringar. Mycket av det informanterna beskriver, såsom motivation till 
förändring och insikt om att ansvaret ligger hos dem själva, visar på att deras egna resurser 
får komma till användning och att de själva tar kontroll över sin hälsa delvis genom 
uppmuntran från distriktssköterskan. Detta visar på empowerment i enighet med Hörnsten 
et al. (2014), Jerdén (2012) och WHO (1998).  

Östlund, Wadensten, Kristofferzon och Häggström (2015) visar att MI är en metod som 
handlar om ett medvetet förhållningssätt som kräver fortlöpande utvärdering och reflektion. 
Endast en grundutbildning är inte tillräcklig för att metoden ska kunna tillämpas på ett 
adekvat sätt. Detta visar på vikten av att satsa på kontinuerlig fortbildning i MI för att 
distriktssköterskor ska kunna använda den i sitt hälsofrämjande arbete. Huruvida MI faktiskt 
tillämpas i hälsosamtalen i Sörmlands hälsoprogram är inte känt men utifrån resultatet i 
föreliggande studie framkommer erfarenheter som speglar att en MI-anda finns under dessa 
samtal. Informanterna får ett respektfullt bemötande och tid till reflektion som ger 
förutsättningar till att framkalla förändringsvilja och tyder på att MI används i enighet med 
Miller och Rollnick (2013). Författarna har inte kännedom om de som utförde samtalen med 
informanterna i föreliggande studie har gått någon vidareutbildning i MI-metoden så som 
Östlund et al., (2015) uttrycker är nödvändigt för att samtalen ska kunna utföras adekvat. 
Det finns dock ingenting utifrån resultatet som motsäger att samtalen utförts i enighet med 
MI. 

Sörmlands Hälsoprogram och hälsosamtalen erbjuds alla 40-, 50- och 60-åringar i regionen 
och visar på så vis en rättvis fördelning av vården men det ser dock inte likadant ut i hela 
landet. Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS, 2014) visar att åtta regioner i 
Sverige utför hälsosamtal, vilket motsvarar endast en dryg tredjedel av landets hälso- och 
sjukvårdsregioner. I det sammanhanget sker inte vården jämlikt och på lika villkor såsom 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) föreskriver. FN har en allmän förklaring om de 
mänskliga rättigheterna som är tänkt att vara en global vägledning och innefattar olika delar 
såsom rätten till liv och hälsa samt ekonomiska rättigheter (Amnesty International, 2018; FN-
förbundet, 2019). I Sverige finns dessa rättigheter skyddade i lagar och förordningar 
(Regeringen, 2014). Sörmlands hälsoprogram och hälsosamtalet är i linje med de mänskliga 
rättigheterna i det avseendet att alla inom åldersgrupperna 40, 50 och 60 år inom regionen 
får ett kostnadsfritt erbjudande om att delta. Inbjudan är dock endast på svenska och inte 
anpassad efter det språk som den enskilde individen förstår bäst och på vis inte helt i linje 
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med de mänskliga rättigheterna. Det kan medföra att en stor del av de inbjudna inte deltar 
då de inte förstår vad inbjudan handlar om. Detta kan ha påverkat resultatet då ett bredare 
spektrum av informanter annars kanske skulle ha deltagit i föreliggande studie. Kommuner 
erbjuder hjälp för de som är nyanlända i Sverige. Det finns reglerat i Patientlagen att 
information ska anpassas så att alla kan förstå den utifrån språk (SFS 2014:821). På 
Medborgarkontoret i Nyköping erbjuds bland annat hjälp med att översätta brev från 
myndigheter (Nyköpings kommun, 2019). Frågan kan ställas om de som inte förstått den 
skriftliga inbjudan har fått den översatt på Medborgarkontoret och ändå valt att inte delta, 
eller om de helt enkelt lät inbjudan bero utan att veta vad som stod i brevet.  

De som i högre grad har ohälsosamma levnadsvanor är de som saknar skyddsfaktorer såsom 
exempelvis arbete, ekonomisk trygghet och socialt nätverk (Liv & hälsa i Mellansverige, 
2017).) Detta väcker frågan om hälsoprogram kan skapa ytterligare skillnader mellan olika 
grupper i samhället då det kanske i högre grad når dem som redan har relativt god hälsa. Det 
är svårt att mäta alla effekter som kommer ut av ett hälsoprogram men Lindholm et al. 
(2018) visar dock att hälsoprogram motsvarande Sörmlands hälsoprogram minskar 
dödligheten mer i utsatta grupper jämfört med grupper som har skyddsfaktorer. Resultatet i 
föreliggande studie visar att hälsosamtalet är uppskattat av informanterna, vilket kan ge 
inspiration för distriktssköterskor att fortsätta med det hälsofrämjande arbetet inom 
Sörmlands hälsoprogram. 

 Slutsats  
Hälsosamtalet i Sörmlands hälsoprogram uppskattas av informanterna. Samtalet upplevs 
som respektfullt och neutralt där informanterna beskriver att de får tid att reflektera och 
komma till insikt om sina levnadsvanor och att det skapar en känsla av ökad motivation. 
Denna kunskap kan bidra till att distriktssköterskor i större utsträckning ser hälsofrämjande 
arbete som meningsfullt. Inget i resultatet i föreliggande studie säger emot att det 
evidensbaserade tillvägagångssättet som hälsosamtalet följer fungerar.  

 Kliniska implikationer 
Resultatet i föreliggande studie pekar mot att MI används under samtalen och 
informanterna uppskattar hur samtalen utförs. Studier visar att MI är en metod som 
fungerar väl i hälsofrämjande samtal. Genom denna kunskap finns anledning att fortsätta 
satsa på utbildning och fortbildning inom MI så att hälsosamtalen utförs med denna metod. 
Resultatet visar också hur viktigt det är att arbeta utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt. I det dagliga arbetet som distriktssköterska kan denna kunskap användas i 
mötet med patienter i och utanför hälsosamtalet. Genom att sprida resultatet som 
framkommit i studien till kollegor kan det bidra till en ökad medvetenhet om betydelsen av 
hälsofrämjande arbete och att ett personcentrerat förhållningssätt är av stor vikt för att 
lyckas framkalla motivation och vilja till förändring hos den enskilda individen. 

 Framtida forskning 
Det skulle vara intressant att undersöka vad det är som gör att ungefär hälften väljer att inte 
delta i Sörmlands hälsoprogram och vad som behöver förändras för att fler ska delta.  Att följa 
upp en längre tid efter hälsosamtalet kan också vara av värde för att se de långsiktiga 
effekterna av Sörmlands hälsoprogram. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
 

 

 

Information till Dig som deltagit i Sörmland hälsoprogram. 
Sörmland hälsoprogram har pågått sedan januari 2014 och är ett hälsofrämjande program 
för att förebygga livsstilssjukdomar. Det ingår i arbetet att bli Sveriges friskaste län 2025.  

Vi studerar på distriktssköterskeprogrammet i Linköping och i utbildningen ingår att utföra 
ett examensarbete. Vi har valt att genomföra en studie med syfte att undersöka deltagares 
erfarenheter av hälsosamtalet i Sörmlands hälsoprogram. Då programmet är relativt nytt vill 
vi utföra studien för att uppmärksamma upplevelser av samtalen då detta inte studerats 
inom Sörmlands hälsoprogram tidigare. Vi är intresserade av dina erfarenheter då du nyligen 
deltagit i programmet. Som blivande distriktssköterskor har vi förhoppning om att denna 
kunskap ska kunna användas i verksamheten.  

Om du väljer att delta kommer vi kontakta dig för att planera in ett tillfälle då vi kommer 
hem till dig för en intervju. Intervjun planeras ske någon gång under vecka 19–23. Intervjun 
beräknas ta 30–45 minuter och kommer att spelas in och därefter transkriberas ordagrant 
för analys. Allt material som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att 
det som du delger kommer att avidentifieras och hanteras så att obehöriga ej kan ta del av 
det. Eventuella citat kommer inte kunna härledas till enskild person. Allt inspelat material 
kommer raderas och transkriberad intervju kommer att förstöras efter att examensarbetet 
har godkänts.   

Ett etiskt förhållningssätt och sekretess kommer att följas strikt genom hela studien samt 
efter godkännandet av den. Du har närsomhelst under studien rätt att avbryta din 
medverkan utan angivet skäl.  

  

Du som väljer att delta är välkommen att ställa eventuella frågor till oss som utför studien.   

 

Ulrika Lundgren         Lina Mossberg            
Leg. Sjuksköterska         Leg. Sjuksköterska            
ulrlu592@student.liu.se         linmo308@student.liu.se           
0705-64 00 38         0733-62 15 34  
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Informerat samtycke 
Jag har tagit del av informationen om studien och väljer att delta. Jag är medveten om att jag 
närsomhelst kan välja att avbryta min medverkan utan angivet skäl.  

 

 

 

 

Underskrift ……………………………………………………….  Datum ………………… 

 

Namnförtydligande…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Jag kan nås på antingen mail eller telefon: 

 

Mail……………………………………………………………………………. 

 

Telefon………………………………………………………………………. 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
Inled med att förklara hur intervjun kommer att gå till. En som leder i intervjun och den 
andra är observatör. Observatören kommer bara observera men lägger eventuellt till frågor i 
slutet av intervjun. Ta paus vid behov.  

När inspelningen startas inleder vi med att presentera deltagarens förnamn och ålder samt 
säga vem intervjuaren är, vem observatören är. Dagens datum, tid och plats. 

(Nu startar vi inspelning av intervju med ……………,  …år, som tillhör 
vårdcentralen…………………… Jag som intervjuar heter……………… och …........... är observatör. 
Idag är det den ….............. och vi sitter…………… i Nyköping). 

 

Frågor 

Du har nyligen varit på hälsosamtalet i Sörmlands hälsoprogram, hur upplevde du det? 

Ledde samtalet till någon förändring av dina levnadsvanor? 

Fick du reda på något som överraskade dig? 

Hur var din känsla när du gick hem efter samtalet? 

Kan du berätta om positiva/negativa erfarenheter av hälsoprogrammet? 

Hade du några förväntningar innan samtalet? 

Motsvarade samtalet dina förväntningar? 

Är det något som borde gjorts på ett annat sätt enligt dig? 

 

Följdfrågor 

Kan du utveckla vad du menar med…? 

Kan du ge några exempel? 

Vad tänker du om detta? 

Hur kändes det? 

Om vi backar tillbaka till hälsosamtalet…… 

Kan du sammanfatta dina erfarenheter av hälsosamtalet? 

 

 


