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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien var att ta reda på hur privata kostrådgivare upplevde sin roll i 

arbetet med att förändra kostvanor hos klienter med typ-2 diabetes. Vidare syftade studien till 

att ta reda på hur privata kostrådgivare motiverade dessa klienter till beteendeförändringar. 

- Hur uppfattar privata kostrådgivare sin betydelse i arbetet med beteendeförändringar 

hos klienter med typ-2 diabetes? 

- Hur motiverar privata kostrådgivare sina klienter med typ-2 diabetes till 

beteendeförändringar? 

 

Metod 

Kvalitativ forskning samt semistrukturerade intervjuer valdes för den här studien. 

Informanterna var fyra kostrådgivare som arbetade inom privata sektorn i Stockholm. De 

inspelade intervjuerna transkriberades och analyserades både deduktivt och induktivt genom 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat 

Resultatet visade att kostrådgivarna uppfattade sig som mycket betydelsefulla för sina 

klienters livsstilsförändring. De motiverade sina klienter genom att framför allt förmedla 

kunskap men också med att ge stöd.  

 

Slutsats 

Studien visade att kostrådgivare är betydelsefulla för att typ-2 diabetiker ska lyckas med en 

livsstilsförändring. Resultaten uppmärksammar delar i rådgivning som är viktiga för 

beteendeförändring. Dessa är i linjer med empowerment-modellen vilken valts som teoretiskt 

ramverk för studien.  Intressant vore att studera närmare hur kostrådgivarens nivå av 

kompetens har betydelse för deras klienters framgång.  
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Aim 

The purpose of this study was to find out how private nutrition counselor perceived their role 

in changing the eating habits of clients with type-2 diabetes. Furthermore, the study aimed to 

find out how private nutrition counselor motivated these clients to behavioral changes. 

- How does private nutrition counselor perceive their role in the work of behavioral 

changes of clients with type-2 diabetes? 

-  How does private nutrition counselor motivate their clients with type-2 diabetes to 

changes in behavior? 
 

Method 

Qualitative research and semi-structured interviews were chosen for this study. The 

informants were four nutrition counsellors who worked in the private sector in Stockholm. 

The recorded interviews were transcribed and analyzed both deductively and inductively by 

content analysis. 

 

Results 

The results showed that dietary counselors see themselves as very significant to their clients' 

lifestyle change. They motivated their clients by primarily impart knowledge but also with 

support.  

 

Conclusions 

The study demonstrated that the nutritionist is important for type-2 diabetics to be able to 

succeed with a change of lifestyle. The results describe elements of counseling that are 

important for behavior change. These are in the line with the empowerment model which was 

selected as the theoretical framework of the study. It would be interesting to study further 

how nutrition counselor’s level of competence is important for their clients' success. 
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1. Inledning 
I detta avsnitt ges en introduktion till problemområdet samt frågeställningar. 

Bakgrundinformation presenteras tillsammans med tidigare forskning inom kostrådgivning. Även 

teoretiska utgångspunkter sammanställs här. 

 

1.1 Introduktion 

Idag är typ-2 diabetes ett omfattande hälsoproblem i hela världen. I Sverige finns olika 

vårdformer för att förebygga och behandla sjukdomen. Som behandling är kosten en mycket 

viktig del (Nutrition Sub-Committee of the Diabetes Care Advisory Committee of Diabetes 

2003 s. 421) vilket också gör den högst intressant i detta sammanhang eftersom den har en 

sådan central roll i vår vardag. Måltiden har ibland flera funktioner då den både är viktig för 

att överleva men också ett sätt att umgås eller kanske ge tröst. Patienter blir införstådda med 

att kosten påverkar deras sjukdomsbild och det finns idag mycket kunskap som kan 

förmedlas. Därför blir det också intressant att veta hur kunskapen bör förmedlas på bästa sätt 

för patienten.  

”Det finns anledning att förvänta en ökning i förekomsten av typ 2-

diabetes under de närmaste åren. Den genetiska faktorn (dvs. 

energisparande gener som gynnat överlevnad under evolutionen, 

”thrifty genes”) i kombination med att andelen äldre i befolkningen 

ökar, och att livsstilen ändras med följden att fetma blir vanligare, 

talar för en sådan utveckling. Risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom 

är stor vid diabetes och understryker behovet av förebyggande 

åtgärder för att stoppa denna utveckling.”(Håglin, Becker, Andersson 

& Hagren. 2006, s. 39) 

Med tanke på det ökande antalet drabbade blir också vården en viktig del att utveckla och 

avsikten med detta arbete är att belysa hur aktiva kostrådgivare ser på saken. Den här 

undersökningen önskar belysa och utveckla förståelse för hur kostrådgivare kan underlätta för 

den sjukdomsdrabbade.   
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Diabetes typ 2 som sjukdom 

Människans sätt att leva och äta är på många sätt kopplat till hälsa och välmående. Miljontals 

människor i världen lever i brist på mat och tillgång till rent vatten till följd av näringsbrister 

och sjukdomar. Parallellt med detta ökar prevalensen av kostrelaterade välfärdssjukdomar 

runt om i världen. (Håglin et al. 2006, s. 31) Idag är fetma västvärldens vanligaste 

näringsrubbning. Det är fler människor idag som äter sig till döds än svälter ihjäl globalt sett. 

(Rössner 2008, s. 454) Övervikt och fetma är förknippad med ökad sjuklighet samt ökad risk 

för framför allt typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom (Håglin et al. 2006, s. 27). 

I Sverige lider ca 300 000 människor av typ2 diabetes. Den verkliga prevalensen är svår att 

fastställa då många kan leva med sjukdomen utan att veta om det. (Alvarsson 2007, s. 25) 

Typ 2-diabetes innebär en minskad känslighet för insulin, eller minskad effekt av insulinet 

samt en minskad frisättning av insulin från betacellerna (Alvarsson 2007, s. 35). Känsligheten 

för insulin är nedsatt (insulinresistens), vilket innebär ett ökat behov av insulin. Kroppens 

egen insulinproduktion räcker till slut inte och man har då utvecklat diabetes. (SBU 2009, s. 

17) Tillståndet är direkt kopplat till det metabola syndromet som bidrar till hypertoni, fetma 

och hyperlipidemi. Fetma är den viktigaste riskfaktorn och om viktreduktion kan 

åstadkommas förbättras glukostoleransen. En typ2 diabetiker kan alltså pendla mellan att ha 

manifest diabetes, nedsatt glukostolerans och ingen diabetes alls beroende på sin aktuella 

vikt. (Landin Olsson 2010, s. 16) Övervikt och fysisk inaktivitet i kombination med ärftlighet 

anses var grundorsaken för sjukdomen. (SBU 2009, s. 17-18) Kosten är en mycket viktig bit i 

förebyggandet och behandlingen av diabetes typ 2 (Andersson 2006 s. 49). 

 1.2.2 Dietistens roll i arbetet 

Kost- och livsstilsråd är en viktig del i det förebyggande arbetet mot diabetes typ 2. Dietisten 

är specialutbildad i vårdteamet runt en patient inom kost och rådgivning. Uppgiften är att 

förmedla information till patienten så att den kan göra lämpliga val när det gäller kosten. 

Dietisten bör ta hänsyn till patientens individualitet och kulturella preferenser. Målet är att 

reducera risken/fördröja risken för att utveckla diabetes typ 2 i högriskgrupper. Att bibehålla 

eller förbättra näringsriktiga kostval är också av stor vikt. (Nutrition Sub-Committee of the 

Diabetes Care Advisory Committee of Diabetes 2003 s. 421) 
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1.2.3 Dietistens sätt att arbeta 

Dietisten bör vid första mötet göra en bedömning av patientens behov och bakgrund för att 

kunna sätta upp kortsiktiga och långsiktiga mål tillsammans med patienten. Enligt Nutrition 

Sub-Committee of the Diabetes Care Advisory Committee of Diabetes (2003 s. 425-426) bör 

kostrådgivaren ta reda på följande: 

- Måltidsvanor, val av livsmedel, överskott eller brister på näringsämnen, 

alkoholkonsumtion, klientens nuvarande kunskapsnivå om exempelvis näringslära 

- Personlig information så som ålder, kön, socioekonomiska förhållanden, etnicitet, 

yrke, läskunnighet 

- Personens emotionella tillgång, vilja till förändring etc. 

- Klinisk information så som medicinsk behandling: insulin, läkemedel eller enbart diet. 

Även blodtryck, vikt, blodfetter, kardiovaskulära sjukdomar, rökning och andra 

medicinska tillstånd 

- Fysisk aktivitet 

Det är först när kostrådgivaren har den informationen som den kan bedöma patientens 

förmåga att ta emot information och göra sig beredd att acceptera nödvändiga 

livsstilsförändringar. Detta är viktigt för motiveringen till diskussionen kring hur 

måltidmönster och val av livsmedel kan ändras på ett godtagbart sätt. (Nutrition Sub-

Committee of the Diabetes Care Advisory Committee of Diabetes 2003 s. 426) 

Nutrition Sub-Committee of the Diabetes Care Advisory Committee of Diabetes (2003 s. 

427) menar att följande exempel är viktigt att göra uppföljningar på: 

- Måltidmönster, komponeringen av näringsämnen och livsmedelsval 

- Kontrollera att delmålen med specifika kostval är uppnådda 

- Föra en dialog kring varför vissa mål inte uppnåtts och vad lösningen på det framöver 

blir 

- Titta på hur kostråden ändrat klientens livskvalitet  
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1.2.4 Vuxnas lärande och olika modeller 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykologisk behandling med utgångspunkt i kognitiv 

psykologi, inlärningspsykologi och socialpsykologi. Behandlingsformen används främst vid 

depression, social fobi, ångest samt vid övervikt och fetma. (SBU 2009 s. 18) Terapin 

fokuserar på att förändra tankar, känslor och beteenden hos individen. Kognitiv 

beteendeterapi innebär ett strukturerat arbetssätt och målinriktat arbetssätt där samspelet 

mellan klient och behandlare är mycket viktigt. KBT fokuserar på nuet och klienten får 

hemuppgifter och övningar att utföra på egen hand. (SBU 2009 s. 133). Vidare finns det idag 

otillräckligt med vetenskapligt underlag för att kunna uttala sig om hur vida KBT-metoden 

fungerar med avseende på HbA1c (ett vedertaget mått på blodglukoskontrollen 4-6 veckor 

bakåt i tiden). (SBU 2009 s. 25) 

Motiverande samtal (”motivational interwiewing”, MI) är en samtalsmetod som syftar till 

beteendeförändring och att uppnå ökad motivation hos klienten. Den här metoden är lämplig i 

alla sammanhang där syftet är att stimulera en klient till att ändra beteende inom livsstil som 

rör till exempel hälso- och sjukvården. (Holm Ivarsson 2009 s. 5) Tillvägagångssättet har fyra 

grundpelare: visa empati, uttrycka ambivalens, stärka patientens egen förmåga att förändras 

samt att minska patientens egna motstånd till förändring.  (SBU 2009 s. 18) Behandlaren 

utgår ifrån att klienten själv värderar sina mål, väljer det bästa sättet att nå dit samt att det är 

klienten som har kompetens och resurser att nå dit, vilket behandlaren har som uppgift att 

förstärka och locka fram (Forsberg 2009 s. 8). Vidare är rådgivarens uppgift enligt Barth & 

Näsholm (2006 s.9) att lyfta fram och betona de känslor, tankar och upplevelser som kan 

ligga till grund för förändring. På så sätt beskriver Barth & Näsholm (2006 s. 8) att klientens 

inre motivation kan tas till vara på innan rådgivaren tillför motivation utifrån.  

Socialt lärande och ”self-efficacy” som Bandura beskriver är några av de mest använda 

pedagogiska teorierna i patientutbildning vid diabetes. Den sociala inlärningsteorin bygger på 

att vi lär oss genom att först observera andra och sedan prova själva. Inlärningen sker i fyra 

steg: uppmärksamma, försöka minnas, repetera och reproducera. ( SBU 2009 s. 37) ”Self-

efficacy” (SE) är svårt att översätta till svenska men uttrycket ”självkompetens” kan 

användas. Begreppet innebär att ju mer en person tror sig klara en uppgift, desto större är 

chanserna att realisera det. En person med hög SE föredrar utmanande uppgifter och har 

bättre uthållighet än personer med lägre SE. (SBU 2009 s.38) 
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”Chronic care model” (CCM) är en modell som betonar samverkan mellan alla nivåer inom 

hälso- och sjukvården för en bättre individualiserad vård. En förutsättning för detta är att 

patienten själv engageras och deltar vid planeringen av sin vård och behandling. CCM 

utvecklades för att påskynda en omorganisation av sjukvården som ofta är specialiserad på 

akut sjukvård och inte anpassad för personer med kroniska sjukdomar och som brister i 

förmågan att hålla en person vid god hälsa så länge som möjligt. (SBU 2009 s. 38) 

Empowerment är en modell som syftar till att sjukvårdspersonalen är experter på diabetes 

samtidigt som patienten är expert på att leva med sjukdomen. Patienterna vet själva vad de 

behöver lära sig, hur de kan förändra deras livsstil och vad de behöver för att lyckas med det. 

(Wikblad 2006 s. 55) Mer om den här modellen under teoretiska utgångspunkter på sida 7. 

1.3 Forskningsläge 

1.3.1 Tidigare forskning kring klientens förmåga till livsstilsförändring  

I en aktuell studie från Australien intervjuades trettio patienter med typ 2-diabetes som 

genomgått 16 veckors övervakat livsstilsförändringsprogram. Studien syftade till att 

dokumentera faktorer som patienterna själva upplever som hinder för en hållbar livsstil samt 

vad som bidrar till ökad behållning av en hållbar livsstil. Deltagarna intervjuades ett år 

senare. Resultatet visade att endast 23 procent av deltagarna hade fortsatt sitt 

viktminskningsprogram. De vanligaste rapporterade orsakerna till avbrott var längtan till 

variation av kosten samt ökade portionsstorlekar. 38 % menade också att närvaro av personlig 

tränare vid träningspass samt lämpliga träningsprogram hade underlättat fortsatt träning. 

Vidare angav 17 % att ett motivationsstöd hade underlättat fortsatt interventionsprogram. 

(Wycherley et al. 2011, s. 1) 

Statens beredning för medicinsk utvärdering konstaterade 2009 (SBU 2009 s. 15) att 

utbildningsprogram i grupp ledda av personer med ämneskompetens och som var väl insatta i 

de pedagogiska metoderna visade en betydande sänkning av HbA1c.  

1.3.2 Kostrådgivarens bidrag till livsstilsförändring 

Kostrådgivning utgör en viktig del i behandlingen av diabetes. Detta kräver ett samarbete 

mellan patient, läkare, dietist och övriga inom behandlingsteamet. Dietistens roll är att 

förmedla kunskaper om kost och att lyckas göra det på ett sätt som underlättar för patienten 

att ändra sina matvanor. (Eliasson 1985 s.138) 
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Studier har visat att mängden viktminskning och förbättring av den glykemiska kontrollen 

hos patienter med typ-2 diabetes är relaterat till hur mycket tid som spenderas med 

kostrådgivaren, både i tillgänglig tid och hur ofta. Två amerikanska studier har visat att 

riktlinje-baserad näringslära kan vara kostnadseffektivt för patienter med typ-2 diabetes. Man 

har då granskat sparandet av läkemedelsbehandling eller minskning av utnyttjande av 

medicinska tjänster. Amerikanska sjukförsäkringsbolag är alltmer överens om att 

omkostnaden för kostrådgivning är kostnadsbesparande i längden. (The dietitians challenge: 

the implementation of nutritional advice for people with diabetes 2003 s. 427) 

Det finns vissa belägg för att effektiviteten av kostrådgivare kan förbättras genom utbildning 

inom förändring, rådgivning och kognitiv beteendeförändring. (The dietitians challenge: the 

implementation of nutritional advice for people with diabetes 2003 s. 427) Viktnedgång är av 

största prioritet för personer som är överviktiga, och riskerar att få typ-2 diabetes. Den största 

publicerade studien om viktminskning visade att en viktminskning med 11 % av kroppsvikten 

minskade risken för dödlighet med 25 % och risken för kardiovaskulära sjukdomar och 

diabetes minskade med 28 %. Att uppnå långsiktig viktminskning är svårt och det finns ingen 

enhetlig strategi för framgång. De standard-viktminskningsdieter som finns idag misslyckas 

ofta. Däremot har det visat sig att strukturerade livsstils-program som innefattar utbildning, 

minskad energiförbrukning, regelbunden fysisk aktivitet och frekvent deltagande kan 

producera långsiktig viktminskning. Motion och beteendeförändring är mest användbara som 

komplement till viktminskningsstrategier och motion är till hjälp för bibehållandet av vikten. 

(The dietitians challenge: the implementation of nutritional advice for people with diabetes 

2003 s. 428) 
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1.4 Syfte & frågeställningar 

Syftet med den här studien är att ta reda på hur privata kostrådgivare upplever sin roll i 

arbetet med att förändra kostvanor hos klienter med typ-2 diabetes. Vidare syftar studien till 

att ta reda på hur privata kostrådgivare motiverar dessa klienter till beteendeförändringar. 

 

Frågeställningar: 

 

- Hur uppfattar privata kostrådgivare sin betydelse i arbetet med beteendeförändringar 

hos klienter med typ-2 diabetes? 

- Hur motiverar privata kostrådgivare sina klienter med typ-2 diabetes till 

beteendeförändringar? 

 

1.4.1 Avgränsningar 

Den här studien berör endast kostrådgivare som arbetar inom frisk- och hälsovården. 

Anledningen till att studien avgränsats på detta vis är för att kostrådgivarna där inte tvingas 

arbeta inom de ramar som är styrda och fastställda av Socialstyrelsen. Frågeställningen avser 

deras klienter med typ 2-diabetes, och syftar alltså inte till andra patientgrupper. 

1.5 Definitioner 

En del ord och begrepp som används i den här studien bör tydliggöras. När författaren skriver 

patienten syftar det till en person med typ 2-diabetes och använder förutom dessa ord även; 

klienten och vårdtagaren. Författaren syftar även till båda könen även om denne endast 

skriver hon eller han. När författaren skriver dietisten eller kostrådgivaren syftar det till att de 

har samma eller likvärdig utbildning och arbetsuppgifter. Den här studien syftar till att belysa 

upplevelser hos personer som ger kostråd till klienter, och därför är den precisa utbildningen 

och därmed benämningen inte av större betydelse så länge den relationen finns. Denna 

kostrådgivare kallas således också informant eller intervjuperson. Vidare syftar forskaren 

eller intervjuaren också till samma person, det vill säga författaren av den här studien. 
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1.6 Teoretiska utgångspunkter 

1.6.1 Empowerment & Diabetes 

Att tala om för en klient att den måste sluta röka, gå ned i vikt, få stabilt blodsocker och börja 

träna räcker inte för att få till en beteendeförändring . En rådgivare talar gärna om vad de ska 

göra för sitt eget bästa, vilket de gör med goda avsikter, men det passar inte alltid klienter 

med sjukdomar som diabetes. De flesta diabetes-klienter ansvarar själva för de beslut som 

dagligen måste tas för att hantera sin sjukdom. Det innebär att det är vårdtagaren själv som 

bestämmer och har huvudansvaret. Som rådgivare är du endast den som utbildar och fungerar 

som en medarbetare. Empowerment innebär att patienten blir hjälpt till att använda sin 

medfödda förmåga att bemästra sitt sjukdomstillstånd. Det här är en grundprincip som 

patienter också tydligt utgår ifrån när de gör uttalanden som ”you can teach me, but you can´t 

make me”. (Funnell 2009 s.35-36) 

Flera studier visar att empowermentbaserade strategier kan förbättra metabola och 

psykosociala effekter hos klienter med diabetes. Empowerment bygger på fyra olika delar 

LIFE; Learn, Identify, Formulate och Experiment och Evaluate. (Funnell 2009 s. 36) 

- Learn: Lära sig hur diabetes fungerar och hur det påverkar patienten 

- Identify: Identifiera tre principer: roll, flexibilitet och mål 

- Formulate: Formulera en personlig själv-hjälpande plan 

- Experiment and Evaluate: Experimentera med och utvärdera planen 

Även om ett mål inte uppnås lär sig patienten något av det. Rådgivaren kan hjälpa patienten 

att förstå varför något gick fel och fråga vad som kan göras annorlunda till nästa gång. Ibland 

fungerar inte planen på grund av att patienten helt enkelt ”fuskat” och struntat i den. Det är 

egentligen inte ett val som patienten gör, utan den förmår helt enkelt inte, och då är det 

viktigt att inte döma, utan istället hjälpa till att reflektera kring besluten och vilka 

konsekvenser det får.  (Funnell 2009 s. 37) 

1.6.2 Empowermentbaserad omvårdnad 

Diabetes är en komplex sjukdom och kräver därför att vården har en helhetssyn där 

fysiologisk, social och psykologisk anpassning finns med i programmet. Undervisning kring 

empowerment och egenvård är mycket viktigt. (Wikblad 2006 s. 319) Den här modellen 

syftar till att sjukvårdspersonalen är experter på diabetes samtidigt som patienten är expert på 
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att leva med sjukdomen. Patienterna vet själva vad de behöver lära sig, hur de kan förändra 

deras livsstil och vad de behöver för att lyckas med det. Detta bidrar också till att relationen 

förändras mellan vårdpersonal och patient, det blir en kommunikation mellan två vuxna 

individer och inte ”förälder-barn”-relation. När vårdpersonal tillämpar 

empowermentmodellen är det viktigt att den är patientcentrerad och skräddarsys just efter 

patientens sociala/kulturella omgivning och preferenser. Empowerment bör ses som en 

vägledande kraft som ligger bakom alla interaktioner. (Wikblad 2006 s. 55-57) 
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2. Metod 
Nedan beskrivs kvalitativ forskning som metod samt dess för- och nackdelar. Datainsamling och 

dataanalys motiveras samt urval. Etiska aspekter diskuteras liksom validiteten och reliabiliteten 

för studien.  

2.1 Kvalitativ forskning & intervjuer 

Kvantitativ forskning handlar om att fastställa antal och mängder. Den syftar primärt till 

förekomst eller frekvens. Kvalitativ forskning däremot, handlar om att klargöra ett fenomens 

karaktär eller egenskaper. Den söker efter fenomenets innebörd eller mening. (Widerberg 

2002 s. 15) 

”Kvalitativ forskning har en bra förmåga att hantera invecklade situationer 

och göra rättvisa åt det sociala livets många nyanser.” (Denscombe 2009 

s. 398) 

Kvalitativa intervjuer kännetecknas ofta av att enkla och raka frågor ställs som bidrar till 

innehållsrika svar. Detta bidrar till ett oerhört rikt material efter det att alla intervjuer är 

utförda, där det i bästa fall ger åsikter, mönster och mycket annat. (Trost 1997 s. 7) 

Kvalitativa intervjuer tvingar författaren att se verkligheten som intervjupersonen ser den och 

sedan använda det teoretiska ramverket som valts för att tolka vad det kan innebära. (Trost 

1997 s. 17) Intervjun innebär att intervjuaren försöker förstå hur den intervjuade personen 

känner och tänker, vilka erfarenheter den har och hur dess föreställningsvärld ser ut. (Trost 

1997 s. 24)  

2.2 Motivering till kvalitativa intervjuer 

Kvantitativa studier bör genomföras om frågeställningen innehåller hur ofta, hur många eller 

hur vanligt. Om frågeställningen handlar om att förstå eller hitta mönster är kvalitativ metod 

att föredra. (Trost 1997 s. 16) Det är det teoretiska ramverket och de aktuella 

frågeställningarna som avgör valet av metod (Trost 1997 s. 17). För att vara specifik, 

intervjuer lämpar sig när åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter ska undersökas 

enligt Denscombe (2009 s. 232). För att besvara syftet och frågeställningarna i den här 

studien valdes kvalitativa intervjuer eftersom det betraktades som lämpligt. 

Enskilda intervjuer valdes av praktiska skäl samt att den intervjuade skulle bli så lite 

påverkad som möjligt. Semistrukturerade intervjuer menar Gillham (2008 s.103) är den 

viktigaste typen av forskningsintervju då den innebär flexibilitet som balanseras av struktur 

och därför ger data av bra kvalitet. En semistrukturerad intervju innebär att samma frågor 
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ställs till alla intervjupersoner och följdfrågor leder intervjupersonerna vidare till relevanta 

underrubriker om de inte spontant tagits upp, vilket är viktigt för att kunna säkerställa att 

likvärdiga saker täcks in. Av dessa anledningar valdes semistrukturerade intervjuer vid den 

här studien.  

2.3 Urval  

Urvalet gjordes av bekvämlighetsskäl vilket till stor del berodde på den begränsade 

tidsramen. Kriterierna var att intervjupersonen (Ip) skulle ha en akademisk utbildning till 

dietist eller motsvarande/likvärdig utbildning till kostrådgivare. Kriteriet var också att 

personen arbetade i Stockholmsområdet. Vidare skulle intervjupersonen arbeta inom den 

privata sektorn, det vill säga inom frisk- och hälsovården, samt ha arbetat med kostrådgivning 

mot klienter i minst fyra år. Förhoppningen var att med detta nå ut till kostrådgivare som 

arbetat praktiskt med kostrådgivning under längre tid och därför har en uppfattning om vad 

som fungerar och inte. På grund av tidsramen bokades fyra intervjuer in för att säkerställa att 

mättnad kunde uppnås, eller i alla fall ha en första grund som senare kunde utökas vid behov 

och tid.  

2.4 Datainsamling 

Den första kontakten mellan författaren och aktuella deltagare gjordes via telefon för att få en 

första mer personlig kontakt. Efter att de gav sitt tillstånd skickades ett första 

informationsbrev ut via mejl, se Bilaga 3. Därefter togs vidare kontakt per telefon för att 

frågor skulle kunna besvaras samt för tidsbokning för intervjuerna. Samtliga intervjuer 

genomfördes på tid och plats som önskats av respektive informant. Intervjuerna inleddes med 

en kort presentation av studien och dess syfte samt information om anonymitet etc., se Bilaga 

2. Intervjuerna spelades in genom användning av diktafon som författaren bekantat sig med 

innan intervjuerna. Intervjun var semistrukturerad och utgick ifrån en intervjuguide, se Bilaga 

2. Fördelar med att spela in intervjuer på diktafon är att det går att lyssna på om och om igen 

för att säkerställa att informationen är rätt uppfattad. Nackdelar är att gester och kroppsspråk 

missas. Samtliga intervjuer transkriberades senast dagen efter att intervjun var genomförd, för 

att på så sätt ha intervjuarens känsla och minnet färskt från intervjun vid transkriberingen. 

Audacity är ett gratis nedladdningsbart program som användes vid transkriberingen. Detta 

program tillät att intervjuerna spelades upp i slow-motion och därmed sparades tid samt att 

det underlättade transkriberingen. Alla intervjupersoner tilldelades en färg som sedan 
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användes i resultatet (benämns som röd, grön, blå och svart) för att inte blanda ihop 

informanterna men behålla deras anonymitet. 

 

2.5 Pilotintervju 

En pilotstudie genomfördes för att träna intervjuteknik, för att öva på inspelning via 

diktafonen samt transkribering av den intervjun. Den här ”informanten” föll under samma 

kriterier som de riktiga informanterna, vilket upplevdes som mycket positivt för intervjuaren. 

Detta gav möjlighet till att i ett ”skarpt” läge prova intervjuguiden och utvärdera den. 

Samtidigt fick intervjuaren ett underlag för vad som kunde vara viktigt att ta hänsyn till under 

de följande intervjuerna. Eftersom intervjun spelades in på en diktafon kunde författaren 

efteråt höra sin röst och vilka frågor som kunde tolkas på olika vis och korrigera dem.  

Resultaten från den här intervjun användes inte vidare i resultatdelen eller på annat sätt i 

studien än vad som ovan nämnts.  

2.6 Dataanalys 

Denscombe (2009 s.367) menar att det finns fyra principer att följa vid kvalitativ dataanalys: 

- Forskarens förklaring ska komma från en mycket noggrann genomgång av data 

- Slutsatser ska grunda sig på de data som samlats in 

- Forskaren ska undvika att föra in obefogade fördomar i analysen 

- Induktiv logik ska användas; analysen sker från data till teori och från det särskilda till 

det allmänna 

För den här studien valdes innehållsanalys (content analysis) som enligt Denscombe (2009 s. 

307) innebär att forskaren analyserar innehållet som finns i en text, ett dokument. Efter att 

alla intervjuer transkriberats och säkerhetskopierats bröts texten ned i mindre delar. Rent 

konkret gick detta till på så sätt att alla intervjuer skrevs ut och överstrykspennor i flera olika 

färger användes för att systematiskt markera citat som senare klipptes ut i hela stycken eller 

enskilda meningar. Dessa data kategoriserades tematiskt genom deduktiv metod med 

utgångspunkt på frågeställningarna. Här prioriterades vissa delar av data, vilket Denscombe 

(2009 s. 375) menar är nödvändigt.  Vidare sorterades data induktivt och formulerade på så 

vis oväntade underrubriker. Analyser kan på detta sätt bidra till att forskaren får nya insikter 

och nya saker kan visa sig vara relevanta för studien (Denscombe 2009 s. 377).  
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2.7 Kritik av kvalitativ analys 

2.7.1 Fördelar med kvalitativ analys 

De data och det material som kvalitativ forskning genererar är ”förankrade i verkligheten”. 

Datamaterialet och analyserna rotar sig i den sociala tillvarons villkor. ”Skrivbordsteorier” 

eller teorier tagna ”ur luften” förekommer väldigt sällan. Samtidigt är det materialet detaljerat 

och med rikt innehåll. (Denscombe 2009 s. 398) 

Kvalitativ analys tillåter även motsägelser och kan belysa osäkra data till skillnad från 

kvantitativ forskning. Detta innebär inte en bristfällig analys, utan återspeglar den sociala 

verklighet som undersöks. Vidare ger kvalitativ analys möjlighet till alternativa förklaringar, 

eftersom det bygger på forskarens tolkningsskicklighet. Olika forskare kan således komma 

fram till olika slutsatser, trots att de använder samma metoder, vilket analysen accepterar. 

(Denscombe 2009 s. 398-399) 

2.7.2 Nackdelar med kvalitativ analys 

Kvalitativ analys kan vara svårt att ge en generaliserbarhet, det kan vara svårt att applicera 

analyser på andra enheter. Emellertid kan det vara möjligt förutsatt att omständigheterna 

detaljrikt beskrivits kring undersökning. Den här typen av analys kan ändå ifrågasättas i 

större utsträckning än kvantitativ analys. En annan nackdel är att tolkningen av analysen är 

nära förenad till forskarens ”jag”. Forskarens identitet, bakgrund och egna övertygelser 

präglar resultatet. En tredje nackdel är att data tas ur sitt sammanhang under analysen. Det 

finns en risk att innebörden försvinner under en rad händelser som utspelar sig från det att 

data framskaffas tills att det skrivs ut och sedan analyseras. Vidare finns det risk att data 

under kategoriseringen vid innehållsanalys riskerar att gå förlorad om den ”inte passar in” i 

strävan efter en tydlig slutsats. Det är därför viktigt att vara medveten om detta genom hela 

processen och erkänna den eventuella bristen i resultatet. (Denscombe 2009 s. 399-400) 

2.8 Etiska aspekter  

Enligt Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002 s. 

1) finns det framför allt fyra krav som beskriver individens skydd: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa användes som 

utgångspunkt och belystes i studien genom informationsbrevet (Bilaga 3) samt informationen 
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vid intervjuerna (Bilaga 2). Genom detta anser sig författaren ha tagit tillräcklig hänsyn till 

informantens autonomi.  

 

2.9 Verifiering av studiens resultat 
 

Studiens trovärdighet, generaliserbarhet, pålitlighet och objektivitet beskrivs och diskuteras 

närmare under metoddiskussionen på sidan 31. 
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3. Resultat 
I den här delen presenteras resultat från intervjuerna som besvarar frågeställningarna. Resultaten 

är disponerade efter frågeställningarna samt de underrubriker som den induktiva analysen gav. 

 

3.1 Hur uppfattar privata kostrådgivare sin egen betydelse i arbetet med 

beteendeförändringar hos klienter med typ-2 diabetes? 
 

Klientens utgångsläge och medvetenhet 

Det har framkommit att kostrådgivarna anser att det är viktigt för klientens framgång att de 

tar reda på dennes utgångsläge. De måste ta reda på klientens anamnes, nuvarande fysiska 

och psykiska tillstånd samt motivationsgrad för att kunna lägga upp en plan för hur 

förändringen ska gå till. Kostrådgivarna anser också att det är viktigt att klienten själv 

definierar sitt problem, att de själva får förståelse för vad som har lett till deras tillstånd, och 

det är här som kostrådgivarna anser sig mycket nödvändiga. Klienterna behöver hjälp med 

denna vägledning, och det är viktigt att börja på den nivå som klienten befinner sig på just nu.  

 

”Första mötet handlar om att ringa in någonting. Men det kan jag också 

uppleva att många tror att de måste ha en färdig, liksom agenda när de 

kommer hit. Det är lite min uppgift att reda ut varför de inte mår tipptipp. 

Min uppgift vid första mötet är att redan där hjälpa till att få klarhet i vad 

som behöver förändras.” (Röd)  

Det har uppfattats som att kostrådgivarna ser klientens medvetenhet som en viktig bit. De 

första mötena fokuserar på att förstå vad problemet är, och få klienten att själv förstå varför 

de nu sitter i den situation de gör.  

”Jag tycker att en viktig bit är att göra dem medvetna. Det tror jag … alltså 

just medvetenheten bli så viktig. För när de skriver ned allt de äter på 

papper...det blir så påtagligt. ”aha, nu ser jag ju” säger de. Då får de se själva 

vad felet är. Och ofta ser de att de äter fler kakor än de trodde. Men det blir 

ju också… alltså det får betydelse för båda två. Eftersom jag ser vad och hur 

de äter. Det ger också mig en bild av vart problemet kan ligga.” (Blå) 
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Förmedla kunskap 

Kostrådgivarna upplever att deras klienter behöver mer kunskap, vilket blir deras uppgift att 

förmedla. Deras klienter behöver olika redskap för att klara av en förändring, och kunskap är 

ett av dem. 

”… det är viktigt att de känner att de har kunskapen, att de kan lita på att de 

kan detta. Att ge dem kunskapen är huvudnyckeln till detta skulle jag säga 

och därför blir jag viktig för dem.” (Röd) 

 Idag finns det en uppsjö av olika dieter, en del mer kontroversiella än andra, och media 

förmedlar mycket motsägelsefulla kostråd. Kostrådgivarna upplever att många av deras 

klienter känner sig frustrerade över att de inte vet hur de ska äta och vad som är bäst. Det kan 

vara svårt för klienterna att själva ta reda på vetenskapliga kosthållningar, och det är också 

därför som de söker professionell hjälp.  

 

”Min roll är ju viktig i och med att de söker ju kunskap hos mig. Nu 

framförallt är det ju mycket som skrivs i tidningar, och ”jag hörde att det är 

bra att ta bort alla kolhydrater”. ”Tala om hur jag ska äta, du som vet det 

här?”. Så det är ju mycket av det här att räta ut, vad är en kolhydrat?.” 

(Grön) 

”… inte ge pekpinnar, utan snarare ge klienterna kunskapen till att ta rätt 

beslut på egen hand.” (Blå) 

Att fungera som stöd  

Kostrådgivarna är eniga om att det behövs kunskap för att kunna göra beteendeförändringar 

men även stöd under hela processen. Kostrådgivaren får en mycket viktig roll i att finnas till 

hands och att stötta klienten genom kostomläggning och beteendeförändring med allt vad det 

innebär.  

”Mönster. Alltså mönster är absoluta främsta orsaken till att det är svårt, att 

byta spår, ploga nya fåror. De flesta är ju inte så unga, de har hunnit skapa 

sig rutiner, som man tror är bra för en själv, någonstans. Absolut är det svårt 

att bryta mönster och att bilda nya och det är här de måste ha min hjälp.” 

(Svart) 

”Oftast vet de i allmänhet att deras livsstil inte stämmer överrens med hur de 

borde leva. Det är oftast det som gör att de äntligen söker… men då har de 

gått ganska länge med det och klarar inte förändringen på egen hand.” 

(Svart) 
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En kostrådgivare beskrev också att det många gånger är en process som tar tid för klienten. 

Den måste få tid att ta in den nya informationen och öppna upp för nya sätt att tänka. 

Följande citat nämndes:  

”…men mycket händer i samtalet bara.” (Röd) 

Som en del i beteendeförändringen kommer nya problem att uppstå under vägens gång och 

det är just vid dessa tillfällen som det känslomässiga stödet är viktigt.  

”Vad kul, nu hände det här, vad kan vi dra för slutsatser av det här? Hur lär 

vi oss nu?” Jag tror absolut att stödet är viktigast. Just viktproblematiken är 

så komplex. Det är inte en fråga om övervikten, utan det är hela deras sätt att 

leva. Tankar och känslor. Man måste se personen i sin helhet och hantera 

hela det och inte bara överviktsproblematiken.” (Blå) 

Ofta behöver klienterna kontinuerligt stöd genom hela processen och även långt efter att de 

fått kontroll över sin sjukdom. En del av informanterna beskrev att det är viktigt med 

uppföljning med jämna mellanrum. Ibland anser deras klienter att de känner sig redo att klara 

sig själva under en längre period och då är det viktigt att påpeka för dem hur betydelsefullt 

det är med stöd under hela processen.  

”Går det för länge mellan tillfällena då tappar man lättare, så det är typisk 

lätt att falla för att man inte ska ses så ofta på grund av man tror att man ska 

klara det själv. Just det här stödet är viktigt, för de flesta. Att man ser att det 

blir inte lika bra om man inte följer upp det tillräckligt ofta.” (Svart) 

”Och stöd, och sätta ord på det, få någon annans syn på det. Och få förståelse 

för vad det faktiskt gör med kroppen, man vet ofta att det är dåligt och 

ohälsosamt och det är förenat med skuld.” (Svart) 

 

3.1.1.  Sammanfattning ” Hur uppfattar privata kostrådgivare sin egen betydelse i arbetet 

med beteendeförändringar hos klienter med typ-2 diabetes? 

Kostrådgivarna uppfattar sig själva som väldigt betydelsefulla för sina klienter med typ 2-

diabetes framgång. Det beror dels på att de flesta behöver hjälp med att förstå vad som har 

lett till att de blivit sjuka. Sedan behöver de hjälp att få kunskap. Kostrådgivarna blir på detta 

sätt viktiga eftersom de i sin professionella roll förmedlar kunskap för att klienterna ska 

kunna ta egna beslut på bra grunder. Vidare upplever kostrådgivarna att långsiktigt stöd är 

viktigt och många inte klarar sig utan deras hjälp. Motivation och stöd är något de bidrar med 

genom hela processen, något som är betydelsefullt för att klienten ska lyckas, vilket gör 

kostrådgivarna betydande för klienten.  
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3.2 Hur motiverar privata kostrådgivare sina klienter med typ-2 diabetes 

till beteendeförändringar? 

Individanpassade program 

Alla informanter var eniga om att individanpassade kostprogram är en förutsättning för att 

klienterna ska lyckas. Alla är unika individer och har olika levnadssätt och bakgrund, vilket 

alltid bör beaktas av kostrådgivaren för att behålla en god motivation.  

 

”Jag tror att jag har förstått att man kan inte sätta en metod på vem som 

helst, varje individ är unik, och så då får man krypa in under skinnet på varje 

person, lite som jag säger, man känner av att hur fungerar denna person. 

Man lär sig, det finns mönster som kommer fram.” (Blå) 

”Jag skräddarsyr mitt sätt att motivera personen efter just varje individ. Det 

är så viktigt. Hur det passar. Min roll handlar om att ge förändring av 

beteende och målsättningar. Det kan jag ju plocka in. Jag plockar lite som 

från en verktygslåda.” (Röd) 

Många gånger handlar det inte enbart om ett beteende som måste förändras, det handlar om 

känslor och att personens livssituation måste uppmärksammas. Informanterna beskrev att de 

ställer mycket frågor om personens livssituation och familj. Det är viktigt för att kunna förstå 

personen och se vilken metod som är lämplig samt vad som är vitkigt att ta itu med. 

 

”Det är mycket psykosociala saker som spelar in. Många är arbetslösa, 

pensionärer som är ensamma, som tycker att det är tråkigt att laga mat. De 

känner att det enda i livet är mat. Då är det svårt om jag kommer och säger 

att ”nu måste du plocka bort allt gott, för nu har du diabetes”. Det handlar 

också om känslor.” (Grön) 

Motivation och inställningar hos klienten 

De intervjuade uttryckte att motivationen är en förutsättning för att lyckas och det 

genomsyrar allt de gör. En del menade att det är så viktigt att deras klienter inte kan lyckas 

varken kortsiktigt eller långsiktigt utan detta.  

”Jag kan dela med mig av näringsläran, men jag ger ju inte patienten 

lösningen. För då är det min lösning. Inte bra. Utan det måste ju patienten 

själv komma på att ” aha, men just det, jag kan ju göra såhär”. Då kan det bli 

långsiktigt.” (Grön) 
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Ett par kostrådgivare menade också att motivationen måste komma från klienterna själva. De 

befinner sig i ett sjukdomstillstånd och om de inte vill göra en förändring kan ingen tvinga 

dem. 

”Då kanske de får gå hem, och så får de får komma tillbaka nästa vecka. 

Eller veckan efter det. Jag kan inte tvinga dem.” (Svart) 

”Det är svårt att motivera någon som ”äh, varför ska jag göra detta för?” 

Någonstans måste det komma på själva att de vill detta.” (Grön) 

Kostrådgivarna menade också att en förändring alltid måste kännas överkomlig för klienten. 

Den ska inte påtvingas, utan helst ska beslutet komma från klienten själv. Därför är det bra 

om de lyckas få klienten själv att se resultaten på ett konkret vis. 

 

”Men det som motiverar dem kan ju vara då att de ser att blodsockret gått 

ner och stabiliserats. De små sakerna man får titta på. Det får dem att se 

skillnaden på när de gör rätt och fel.” (Grön) 

Motivation, menar informanterna, är något som också kommer med kunskap och konkreta 

råd. 

”… alltså konkret så … man tar ett problem, t.ex. kvällsätande, hur gör man 

när man står vid kylskåpet? Då tittar man fördelar och nackdelar. Kort sikt, 

lång sikt.” (Grön)  

”Många säger ”vad sjutton, ut å gå? Vad kan det ge?” men så kommer de 

tillbaka och tycker att det är okej att ut och gå. Det är viktigt, en förändring 

måste alltid kännas okej, annars får man ju inte det här långsiktiga.” (Grön) 

För att behålla motivationen måste kostrådgivaren också få sina klienter att se vad de gör bra 

menade några informanter. Positiv feedback är ett sätt att ge klienter bra självkänsla och en 

känsla av att de faktiskt kan hantera detta.  

”Det är jätteviktigt att känna det. Att se sina framsteg. Det finns oftast 

framsteg som kan vara större eller mindre. Det är en viktig del i min roll. Att 

belysa vad jag ser. Så då, ibland kan man behöva stanna upp. Alltså stärka 

självkänslan. Koppla till det, innan man kan jobba vidare med målsättningar. 

Det är lätt hänt att när man kommer i kontakt med hinder så kan man behöva 

stanna upp och prata om annat som är jobbigt. (Röd) 
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Att misslyckas 

Kostrådgivarna ansåg alla att misslyckanden alltid finns med i en process. Det viktiga blir hur 

kostrådgivaren och klienten väljer att hantera det. Om klienten känner sig misslyckad bidrar 

det till sämre självkänsla och det är alltid negativt i en förändringsprocess. De måste känna att 

det klarar av att forstsätta även om de gör fel ibland. När en klient kommer tillbaka och 

förklarar att den misslyckats är det viktigt att avdramatisera det hela och i stället lära sig av 

det och vända det till något bra.  

”… när de kommer tillbaka ”jag har inte varit duktig”. Men det här duktig, 

vad betyder det egentligen? För vem har de inte varit duktig? Då tittar vi på 

vad som hände, något hände då som gjorde detta. Vi lär oss av detta. Många 

gånger när de säger ”jag har spårat ur” svarar jag ”men gud vad kul, då lär vi 

oss någonting”. Hela tiden vända allt till det positiva. Då bygger man upp 

den positiva självkänslan.” (blå) 

När en klient känner att de misslyckats gäller det att angripa problemet från ett annat håll. 

Som exempel är det bra att först reda vad orsaken är till att det blev som det blev. Att först 

söka och definiera problemet och orsaken och sedan hitta en annan väg in i förändringen.   

”De kommer naturligtvis tillbaka och ”jag har inte varit duktig” … ”jag blev 

så sugen på det här” och då går vi igenom alla felsteg eller fallgropar. De är 

väldigt viktiga att hantera.  Då pratar vi varför och vad var det som hände? 

Känslomässigt, det kan vara vad som helst. De som är sockerberoende har 

det jättesvårt. Jag kan inte motstå osv. Det vi gör då är att bygga upp en ny 

strategi. Hur kan du klara av situationerna?” (Blå) 

Kommunikation 

Intervjupersonerna pratade om att ge klienterna frågeställningar. Klienterna får själva 

definiera vilka hinder som de upplever finns. Tillsammans kan de åskådliggöra vilka 

motstånd och svårigheter som finns för att sedan försöka finna en lösning på varje.  

”Det blir liksom mer en kartläggning, än att jag sitter med svar.” (Svart) 

En kostrådgivare förklarade att det är positivt att hela tiden påminna klinten om varför de går 

igenom denna process.  

”Maten blir deras medicin som jag förklarar. Genom mat kan de hålla sitt 

blodsocker i schack. De kan då känna att de har ork att klara av. Så fort de 

fuskar med maten så kan de bli trötta och energilösa. Då känner de av … 

hela tiden jobbar vi med hur det känns eftersom det är de känslorna som styr. 

Om de inte ätit tillräckligt under dagen, så har det blivit fel.” (Blå) 
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Kunskap och utbildning 

Samtliga informanter var eniga om att det finns en kunskapsbrist hos typ2 diabetiker. 

Skillnaderna är stora inom patientgruppen men alla behöver mer kunskap. En informant 

menade att kunskapen blir viktig i och med att kosten är något centralt och som de utsätts för 

flera gånger varje dag. De måste äta varje dag, och därför måste de ha kunskapen för att 

kunna ta alla dagliga beslut. Kunskapen är också viktig för förståelsen, att de själva ska förstå 

vad som är positiva val och vilka beslut som är sämre.  

”Vi tar en bit i taget, vi byter ut en måltid och för in rätt mat. Och så bygger 

man upp deras nya kosthållning, som legobitar. Och när man kommit ner i 

rätt vikt, så förklarar man att ”såhär ska du äta” om du börjar äta som du 

gjorde innan du kom hit, och då plockar jag fram den gamla 

kostregistreringen. Det du åt då motsvarar din gamla vikt, det du äter nu 

motsvarar den vikt du har nu. Då förstår de att de måste göra förändringar 

hela livet ut.” (Blå) 

”De frågar mig ”kan jag äta detta?” ja men vad tror du själv? Hur kan det 

påverka ditt blodsocker? Jag försöker få dem att känna ”vad ska jag ge min 

maskin som är min kropp, vad behöver den?”. Så att de känner att det de äter 

får en påverkan på deras kropp.” (Grön) 

”Då förklarar jag noggrant vad som händer i kroppen, vad konsekvenserna 

blir i kroppen.” (Blå) 

Stöd 

Genom kontinuerligt stöd får klienterna bättre självförtroende vilket är viktigt långsiktigt. 

Typ 2-diabteiker lider ofta av hela det metabola syndromet, vilket brukar bero på många års 

ohälsosam livsstil. För att få motivation till att bryta dessa mönster krävs stöd från 

kostrådgivaren. 

”Sedan påverkar deras självkänsla och självförtroende … ju så tillvida att har 

man levt med detta tillstånd ganska länge, det kan handla om de hel del 

övervikt, i många fall gör det det tyvärr. Så det påverkar ju det väldigt 

mycket..” (Svart) 

 

Sjukdomen innebär ett tillstånd som dagligen måste uppmärksammas. Det handlar inte bara 

om att de mår dåligt utan det är ett allvarligt tillstånd som måste behandlas. För en del som 

får diagnosen innebär det mycket känslor som till exempel rädsla.  

”Det här med insulinbalansen är knepigt. Det är ett hormon. Man måste ha 

koll på så mycket annat än bara kosten. Och det är ju skillnad. Helt klart. 
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Större spännvidd i blodsocker än person som inte har diabetes. De hamnar 

inte lika lågt eller högt som diabetiker. Diabetes är ju kopplat till livsfara på 

ett annat sätt.” (Röd) 

”Alltså, de flesta som kommer hit … Är ganska motiverade. Får man 

diagnosen diabetes så är man ganska skrämd. Det har liksom hänt något. Är 

man överviktig, det är ju ingen som ser riskerna med det. Utan har man fått 

diabetes så är det ett uppvaknande. Men de är skrämda. ”Jaha, vad ska jag 

äta nu då??”. Panik.” (Grön) 

 

3.2.1. Sammanfattning ”Hur motiverar privata kostrådgivare sina klienter med typ-2 

diabetes till beteendeförändringar?” 

Intressant var att kostrådgivarna gav mycket enhetliga svar och tycktes ha mycket likvärdiga 

åsikter. För att klienten ska känna största möjliga motivation menar kostrådgivarna att 

individanpassade kostprogram är en förutsättning. Kostrådgivaren ska utgå från varje enskild 

individ och dess bakgrund samt livssituation. Tillsammans med klienten ska de definiera 

vilka problem och hinder som finns samt konkretisera hur förändringarna ska gå till. Alla 

kostrådgivare ansåg att de använder olika motivationsmetoder för varje klient eftersom de 

alla är unika. En del har en ”grundmodell” som de skräddarsyr efter varje klient och några 

använde helt olika modeller för varje klient. Det alla kostrådgivare hade gemensamt var att de 

med hjälp av sin erfarenhet hade utformat en egen ”modell” och inte utgick enbart från någon 

modell som beskrivs i litteraturen. De arbetar på flera olika plan för att hålla sin klient 

motiverad och exempel på detta är att bidra med kunskap, stöd, uppmuntra samt att ge positiv 

feedback.  
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4. Sammanfattande diskussion 
Nedan diskuteras de resultat som studien gav kopplat till tidigare forskning samt det teoretiska 

ramverk som valts för studien. Metoden kritiseras och granskas med avseende på hur användbart 

resultatet är. Avsnittet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att ta reda på hur privata kostrådgivare upplever sin roll i 

arbetet med att förändra kostvanor hos klienter med typ-2 diabetes. Vidare syftade studien till 

att ta reda på hur privata kostrådgivare motiverar dessa klienter till beteendeförändringar. 

 

- Hur uppfattar privata kostrådgivare sin betydelse i arbetet med beteendeförändringar 

hos klienter med typ-2 diabetes? 

 

Resultatet visar att kostrådgivarna i den här studien upplever sig själva som mycket 

betydande för behandlingen av deras klienter med typ 2 diabetes. Informanterna var 

samstämmiga vad gäller deras sätt att resonera och arbeta. Informanterna menar att den 

kunskap, det stöd och den motivation som de bidrar med är oerhört viktig för deras klienters 

framgång. En studie har visat att mängden viktminskning och förbättring av den glykemiska 

kontrollen hos patienter med typ-2 diabetes är relaterat till hur mycket tid som spenderas med 

kostrådgivaren (The dietitians challenge: the implementation of nutritional advice for people 

with diabetes 2003 s. 427). Funnell (2009 s.35) anser att kostrådgivaren ska utbilda och 

fungera som en medarbetare, vilket kostrådgivarna också menar att de gör. Resultatet visar att 

de upplever att de bidrar med kunskap men att det är klienten själv som utför handlingar och 

att det är med stöd från kostrådgivaren som deras klienter lyckas göra detta.  

- Hur motiverar privata kostrådgivare sina klienter med typ-2 diabetes till 

beteendeförändringar? 

Resultatet visar också att kostrådgivarna i den här studien motiverar sina klienter på olika 

sätt. Deras metoder är olika för olika individer, ingen använder samma metod gång på gång 

utan de hävdar att individanpassade program är att föredra. Kostrådgivarna säger sig vid 

första mötet försöka sätta sig in i personens livssituation och bakgrund innan de kan lägga 

upp en planering. Detta är i linjer med vad Nutrition Sub-Committee of the Diabetes Care 

Advisory Committee of Diabetes (2003 s. 421) också rekommenderar; att det är först när 

kostrådgivaren har den här informationen som den kan bedöma patientens förmåga att göra 

livsstilsförändringar. Också Wikblad (2006 s. 56-57) som beskriver empowerment är inne på 
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detta spår: att vårdpersonal ska skräddarsy planeringen just efter patientens sociala/kulturella 

omgivningar och preferenser. 

Funnell (2009 s. 35) menar att empowerment innebär att kostrådgivaren ser sig själv som en 

medarbetare och som endast utbildar samtidigt som det bara är vårdtagaren själv som 

ansvarar för sina beslut. Empowerment-modellen uppmuntrar patienter att använda sin 

medfödda förmåga för att hantera sin sjukdom (Funnell 2009 s. 35). Intervjuerna i den här 

studien beskrev att detta är precis så kostrådgivarna arbetar. De anser att kunskapen hos deras 

klienter är viktig för att de ska känna motivation, varför de alltid fokuserar på att berika sina 

klienter med kunskap.  

Utöver detta anser kostrådgivarna i den här studien att stöd genom hela processen och under 

lång tid är betydelsefullt för bibehållandet av motivation. Funnell (2009 s. 37) beskriver att en 

kostrådgivare bör ge stöd om ett mål inte uppnås istället för att döma. När en klient ”fuskat” 

bör kostrådgivaren finnas till hands för att reflektera kring vad som gick fel och varför.  

Empowerment som utgångspunkt 

Som tidigare nämnts bygger empowerment på fyra olika delar; (LIFE) Learn, Identify, 

Formulate samt Experiment and Evaluate (Funnell 2009 s. 36). Den här studien visar att 

kostrådgivarna arbetar mycket med empowerment genom att lära, identifiera principer 

experimentera samt utvärdera planen tillsammans. Något de också anser är viktigt är stöd, 

vilket inte formuleras i samma utsträckning genom empowermentmodellen. Stöd skulle falla 

bättre inom ramen för vad ”Self-efficacy” (SE) förespråkar. Modellen, som beskrivits 

närmare på sidan 4, innebär att ju mer en person tror på sig själv, desto bättre klarar den 

också uppgiften. Den här studien har visat att empowerment är en bra modell att utgå ifrån 

men att kostrådgivarna gärna kompletterar den med andra modeller i sitt arbete med klienter. 
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4.2 Metoddiskussion 

Pålitlighet 

Vid kvalitativ forskning blir forskaren en viktig del av undersökningsinstrumentet och detta 

blir centralt när studiens pålitlighet diskuteras. Frågan ”Om någon annan utför forskningen, 

skulle han eller hon då få samma resultat och komma fram till samma slutsatser?” är en fråga 

som egentligen inte går att svara på. Pålitligheten beskriver hur ett resultat kan reproduceras 

vid andra tidpunkter och av andra forskare. (Denscombe 2009 s. 381) Det handlar om hur 

intervjupersoner kan förändra sina svar under en intervju och huruvida de kommer ge olika 

svar till olika intervjuare. (Kvale 2009 s. 262)  

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att författaren anser att pålitligheten påverkats 

negativt eftersom metoden innebär att tolkningen av analysen är nära förenad till forskarens 

”jag”. Forskarens identitet, bakgrund och egna övertygelse präglar resultatet (Denscombe 

2009 s. 399-400). Genom kvalitativa studier är forskaren det centrala mätinstrumentet. 

Forskarens jag (värderingar, identitet, bakgrund och övertygelser) har en stor betydelse för de 

data som samlas in och tolkas i resultatet. (Denscombe 2009 s. 323) Med detta som bakgrund 

genomfördes en pilotstudie vilket gav möjlighet till respons på tillvägagångssättet och 

möjliggjorde åtgärder inför de riktiga intervjuerna. Det bidrog till en genomtänkt intervju där 

upplägget var förbättrat.  

Pålitligheten i resultatet anses tillfredsställande då författaren metodiskt använt sig av 

innehållsanalys vilket Denscombe (2009 s. 307) menar är en god analysmetod för ändamålet. 

För att komma så nära sanningen som möjligt i frågan om pålitlighet kan forskaren ge 

möjlighet för någon annan att granska forskningsprocessen. Som en kontroll för detta kan 

forskaren klart och tydligt redogöra för metoder, analys och egna beslut. När den 

informationen finns tillgänglig är det möjligt att dra slutsatser om huruvida någon annan 

forskare hade fått samma resultat och dragit samma slutsatser.( Denscombe 2009 s. 381) 

Författaren till denna studie anser att detta redovisats tydligt i arbetet och därför anses 

pålitligheten för studiens resultat vara av god kvalitet.  

Generaliserbarhet 

Eftersom kvalitativa studier ofta bygger på små urval och inte kan sägas vara representativa 

för befolkningen statistiskt sett, möts dessa studier ofta med misstänksamhet och kan därför 

sägas vara en nackdel med metoden. (Trost 1997 s. 18) Det finns kvalitativa forskare som 
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anser att generaliserbarheten inte är prioriterad vid kvalitativ forskning. De hävdar att resultat 

av kvalitativa metoder är värdefulla i sig därför att de beskriver den specifika, unika 

situationen. Men de flesta kvalitativa forskare anser enligt Denscombe (2009 s. 382) ändå att 

frågan är väsentlig och skriver följande:  

”De pekar på att generaliserbarheten grundar sig på den statistiska 

sannolikheten för att en viss aspekt av data ska återfinnas någon 

annanstans, och att det är en sannolikhet som är beroende av stora 

urval som är representativa för en bredare population.” 

”I vilken utsträckning skulle fynden kunna överföras till andra fall?” är en berättigad fråga. 

Denscombe (2009 s. 382) menar att det är upp till läsaren att göra denna bedömning. Det är 

därför författarens skyldighet att beskriva informanterna och situationen runt omkring så att 

läsaren ges möjlighet att ta ställning (Denscombe 2009 s. 382). Författaren till den här studien 

menar att generaliserbarheten är god samt att det i studien finns tillräckligt med information 

för läsaren att göra samma bedömning.  

Objektivitet 

Objektiviteten i en kvalitativ studie beskriver i vilken utsträckning forskarens lyckas 

producera data som är opåverkade av forskaren (Denscombe 2009 s. 383). I intervjustudier 

förekommer det ofta att data påverkas av forskarens personliga identitet. Kön, ålder och etiskt 

ursprung är ett par saker som påverkar hur mycket information som människor är villiga att 

ge. Detta är något som får särskild betydelse när känsliga frågor diskuteras enligt Denscombe 

(2009 s. 244). Vissa frågor kan få informanten att känna sig besvärad och generad, vilket kan 

leda till att informanten svarar så som den tror att intervjuaren förväntar sig. Detta kan bidra 

till att den kvalitativa intervjun blir av sämre kvalité. (Denscombe 2009 s. 245) Något som 

kan minimera forskarens inverkan på informanten är att denne håller sig passiv och neutral. 

Forskaren presenterar sig själv på ett sätt som inte stöter bort eller förargar informanten 

(formella kläder, artighet, tillmötesgående osv) samt att den förhåller sig neutral till de 

uttalanden som den intervjuade gör. (Denscombe 2009 s. 246) 

Intervjuer är en bra metod för att göra studier som baseras på informanternas åsikter, 

prioriteringar och idéer. Informanterna får möjlighet att förklara sina uppfattningar och 

förklara vad just de finner viktigt och centralt. Vidare kräver intervjuer endast enklare 

utrustning och det är hög svarsfrekvens. En annan fördel är också att intervjun kan vara en 

positiv upplevelse för informanten. Människor tenderar att uppskatta tillfället att prata 
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uttömmande om sina idéer med en person vars avsikt är att lyssna och notera utan att 

ifrågasätta. (Denscombe 2009 s. 267-268) 

Nackdelar med intervjuer är att analysen är mycket tidskrävande och kan vara mycket 

ansträngande för forskaren. Tillförlitligheten påverkas ogynnsamt av intervjuarens inverkan 

som gör det svårt att uppnå objektivitet. De data som samlas in är unika och beror på vilka 

individer som deltar vilket påverkar tillförlitligheten negativt. Vidare grundas data från 

intervjuer på vad människor säger att de gör, vilket inte alltid speglar sanningen. Diktafonen 

är ett redskap som kan hämma informanten, vilket också kan vara en nackdel med metoden. 

(Denscombe 2009 s. 268-269) När det gäller urvalet av informanter anser författaren att valet 

hade kunnats göra på bättre grunder. På grund av den begränsade tidsramen för studien 

gjorden urvalet av bekvämlighetsskäl vilket givetvis haft inverkan på resultatet. Intressant 

hade varit att dels intervjua fler personer samt att dessa hade en större geografisk fördelning, 

vilket kunde ha påverkat tillförlitligheten positivt.  

 

Syftet med den här studien var att ta reda på hur privata kostrådgivare upplever sin roll i 

arbetet med att förändra kostvanor hos klienter med typ-2 diabetes. Vidare syftade studien till 

att ta reda på hur privata kostrådgivare motiverar dessa klienter till beteendeförändringar. 

Med detta som syfte valdes kvalitativ metodik, vilket också Trost (1997 s. 16) anser 

passande. Intervjuer valdes eftersom det är mest lämpligt då åsikter, uppfattningar eller 

erfarenheter önskas undersökas (Denscombe 2009 s. 232). Fördelen med intervjuer som 

metod är att informanterna får möjlighet att förklara sina uppfattningar och förklara vad just 

de finner viktigt (Denscombe 2009 s. 267-268). Det här var något som författaren ansåg 

viktigt för studiens resultat varför intervjuer också valdes. Vidare valdes semistrukturerade 

intervjuer eftersom det ansågs mycket lämpligt för studien. En semistrukturerad intervju 

innebär enligt Gillham (2008 s. 103) att samma frågor ställs till samtliga informanter men att 

intervjupersonerna själva leder vidare till intressanta följdfrågor som innebär att oväntade 

data samlas in. Författaren anser att detta gav dynamik till resultatet och gav möjlighet till 

både deduktiv och induktiv analys. Detta gav också mycket intressanta data under 

intervjuerna vilket berikade resultatet. 

 

En betydande nackdel med intervjuer är att informanterna är unika och resultatet kan således 

inte appliceras på andra enheter vilket gör att tillförlitligheten blir låg (Denscombe 2009 s. 

268-269). Denscombe (2009 s. 245) menar också att vissa frågor kan få informanten att vilja 
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svara så som den tror att intervjuaren förväntar sig och vill, vilket i så fall bidrar till lägre 

tillförlitlighet av resultatet. Om detta hänt vid den här studien är givetvis svårt att veta, och 

därför bör det inte uteslutas. Förutsättningarna under intervjusituationerna upplevdes som 

goda av intervjuaren då tillgång till tid var goda vid samtliga intervjuer samt att alla 

informanter var mycket positiv till att delta.  

 

Med ovanstående som bakgrund är författaren medveten om att objektiviteten är påverkad 

och inte lika hög som vore optimalt. Författaren har dock varit medveten om detta under hela 

arbetes gång vilket givetvis är positivt.  

Trovärdighet 

Trovärdigheten i en kvalitativ studie beskriver hur träffsäkra eller exakta resultaten är. Det 

finns inga återgärder att tillgå för att skaffa sig garanti med det finns åtgärder som innebär att 

studiens kvalitativa data har producerats i likhet med god praxis. Exempel på detta är 

triangulering, respondentvalidering eller grundade data. (Denscombe 2009 s. 380) Forskaren 

har inte använt någon av dessa åtgärder och därmed är det berättigat att kritisera 

trovärdigheten i arbetet.  

4.2.1 Slutsats av metoddiskussionen  

Författaren anser slutligen att studien genomförts på kritiskt sätt där fallgropar noga tänkts 

igenom och förebyggts i den utsträckning det är möjligt. Därför anses studiens resultat vara 

verifierat så långt som det är möjligt vid denna kvalitativa studie.   

4.3 Konklusion  

Författaren anser att studiens resultat väl besvarar dess syfte och frågeställning. Syftet var att 

ta reda på hur kostrådgivare upplever sig ha betydelse för typ 2 diabetikers livsstilsförändring 

samt hur kostrådgivare arbetar med att motivera dem. Resultatet visar att kostrådgivarna 

anser att de har stor betydelse och är viktiga för att deras klienter ska lyckas så bra som 

möjligt med sin livsstilsförändring. Resultatet visar också att kostrådgivarna framför allt 

arbetar med att ge sina klienter kunskap, motivation och stöd. Detta är också precis vad 

empowerment-modellen förespråkar, vilket hade valts som teoretiskt ramverk för den här 

studien. Empowerment är en modell som kostrådgivarna följer mer eller mindre och som de 

också kompletterar med delar från andra modeller. Resultaten betraktas inte som 
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revolutionerande på något vis, utan kan istället användas för att uppmärksamma de delar i 

rådgivning som är viktiga för fortsatt utveckling av ämnet.  

4.4 Förslag till fortsatt forskning 

Den här studien har bidragit till förståelse för hur viktiga kostrådgivare är för typ-2 diabetiker 

som söker sig till privatvården. Intressant vore att undersöka varför vissa sjukdomsdrabbade 

söker sig till privatvården och inte föredrar den traditionella sjukvården. En studie som visar 

på skillnaderna mellan dessa två vårdenheter vore också av värde. Intresseväckande är också 

studier som påvisar hur kostrådgivning påverkar livskvalité hos patienter med diabetes typ 2. 

Sist men inte minst vore det oerhört betydelsefullt med en studie som visade på effekten av 

hur väl utbildad och professionell en kostrådgivare är i praktiken när det gäller 

beteendeförändringar.  
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Bilaga 1. Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att ta reda på hur privata kostrådgivare upplever sin roll i 

arbetet med att förändra kostvanor hos klienter med typ-2 diabetes. Vidare syftar studien till 

att ta reda på hur privata kostrådgivare motiverar dessa klienter till beteendeförändringar. 

 

- Hur uppfattar privata kostrådgivare sin betydelse i arbetet med beteendeförändringar 

hos klienter med typ-2 diabetes? 

- Hur motiverar privata kostrådgivare sina klienter med typ-2 diabetes till 

beteendeförändringar? 

Sökord 

Nutritional therapy difficulties weight-loss 

Dietary advice diabetic type 2 

Strategies behaviour modification 

Dietary treatment challenge 

Empowerment diabetic adult 

 

Vart 

PubMed 

Proquest 

Ebsco 

 

Sökningar som gav resultat 

Nutritional therapy difficulties weight-loss adult 

Dietary advice diabetic type 2 

Effects of nutritional treatment of diabetic type 2-patients adult 

Dietary treatment challenge diabetic type 2 

 

Kommentarer 

Sökorden gav ordentligt med träffar och det var viktigt att begränsa till specifika sökord som 

till exempel diabetes typ 2 

Sökordet Empowerment gav mycket dåligt med träffar  



 
 

Bilaga 2. Intervjuguide 
 

Inled med att tacka Ip för sin medverkan, att hon tog sig tid idag! 

Förklara att intervjun kommer ta ungefär 45 minuter. Den här undersökningen gör jag i 

samband med mitt examensarbete och ska vara klart i mars 2012. Arbetet ska beröra privata 

kostrådgivares upplevelser vid kostrådgivning av typ-2 diabetiker.  

Du har rätt att när som helst avbryta din medverkan utan förklaring. Du kan också välja att 

inte svara på vissa frågor, utan att du behöver förklara dig. Alla personer som jag intervjuar 

kommer vara anonyma och allt material kommer att behandlas med största möjliga sekretess. 

Ditt namn kommer inte att synas någonstans och de enda personerna som kommer ta del av 

ditt namn är jag och min handledare Karin Henriksson Larsén. 

 

 

Semistrukturerad: 

 

Frågor: 

1. Har du några frågor innan vi börjar? 

2. Beskriv ditt arbete 

3. Berätta om din utbildning 

4. Vad upplever du är största orsaken till att klienter med diabetes typ-2 behöver din 

hjälp? 

5. Har de själva någon uppfattning om vad de behöver förändra? 

6. Vad anser du att dina uppgifter/skyldigheter vid kostrådgivningar är? 

7. Hur stor betydelse har du för att dina klienter ska lyckas? 

8. Hur upplever du dina möjligheter till att motivera klienter till kostförändring? 

9. Hur upplever du att dina patienter tar till sig dessa kostråd? 

10. Hur gör du för att motivera dina klienter? 

11. Vad behöver typ-2 diabetiker för att ta makten över sina kostvanor? 

12. Finns det något som gör denna klientgrupp mer sårbar än andra? 

13. Använder du dig av någon ”terapimodell”? 
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 27 jan 2012 

Inbjudan att delta i en intervjustudie om privat kostrådgivning av 

klienter med typ-2 diabetes! 

 

Jag heter Linn Sterby och studerar till Hälsopedagog vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i 

Stockholm och tar examen innan sommaren. Just nu arbetar jag med mitt examensarbete som 

ska beröra privata kostrådgivares upplevelser vid kostrådgivning av typ-2 diabetiker. Detta 

tycker jag är intressant då kostråd är en central del av behandlingen och förebyggandet av 

diabetes typ-2. Vidare är det kostrådgivarnas upplevelser vid dessa rådgivningstillfällen som 

är intressant för mig, snarare än specifika kostråd. Jag inriktar mig helt enkelt på hur du som 

kostrådgivare motiverar dina klienter till beteendeförändringar.  

I och med detta vill jag gärna ta del av dina erfarenheter av kostrådgivning till dessa klienter 

men det är givetvis frivilligt. Om du kan tänka dig att delta går studien till som så att vi bokar 

in en tid och plats som passar dig och där vi kan prata ostört någon gång under vecka 6. 

Intervjun tar ungefär 30 minuter och spelas in på band.  

Du kan när som helst välja att avbryta intervjun och du kan hoppa över frågor som du inte vill 

svara på, allt detta utan att behöva förklara dig. Du kommer att vara helt anonym och allt 

material kommer att behandlas konfidentiellt. De enda som kommer ta del av din identitet är 

jag samt min handledare Karin Henriksson Larsén.  

Jag kontaktar dig inom några dagar för att höra om du vill delta i min studie! 
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