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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund Livsstilsrelaterade sjukdomar är idag den största dödsorsaken i Sverige, men stora 
möjligheter till både primär och sekundär prevention finns. För att åstadkomma detta är 
förändringar av kostvanor och livsstil centrala delar. Här har dietisten en viktig roll då dessa 
förändringar visat sig vara mycket svåra att klara av på egen hand. Men hur upplever dietister 
arbetet med denna patientgrupp? Ibland kan de känna sig otillräckliga i sin yrkesroll, men de 
upplever ändå sitt arbete som viktigt. Vidare skulle det vara intressant att undersöka vilka 
andra tankar och känslor som kan uppkomma hos dietister.  
Syfte Syftet med studien var att undersöka hur dietister upplever och hanterar att arbeta med 
patienter som ordineras behandling vilken innefattar en livsstilsförändring där 
kostomläggning ingår som en central del. 
Metod Fyra kvalitativa intervjuer genomfördes med dietister som arbetade med 
livsstilspatienter. Som stöd vid intervjuerna användes en semistrukturerad frågeguide. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan ordagrant. Transkriberat material 
analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat Dietistens arbete med denna patientgrupp upplevdes som väldigt komplext. Det var 
inte bara dietisternas eget arbetssätt och egenskaper som påverkade upplevelsen av att 
behandla dessa patienter. Även patientens beteende och hinder samt de behandlingstekniker 
som behärskades av dietisten hade en betydande roll. Dietisterna upplevde också att det fanns 
vissa begränsningar som kunde påverka deras förmåga att ge bästa behandling. Motivation 
hos patienten upplevdes vara av stor betydelse för att lyckas med en livsstilsförändring. 
Slutsats Dietister upplever att arbetet med patienter som ska genomgå en livsstilsförändring 
inbegriper mer än att förmedla kunskaper om kost. Motivationsfrämjande insatser betraktas 
som dietistens viktigaste redskap vid behandling av denna patientgrupp. Ökad kunskap om 
sådana behandlingsstrategier skulle därför kunna gynna både dietister och patienter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
Background Lifestylerelated diseases are the most common causes of death in Sweden, but 
there are great options for both primary and secondary prevention. To achieve this, changes in 
diet and lifestyle are both central elements. Here dietitians play an important role as these 
changes proved to be very difficult for patients to cope with on their own. How do dietitians 
experience the work with these patients? Although they may feel inadequate they still feel that 
their work is important. Furthermore it would be interesting to examine other thoughts and 
feelings that may arise among dietitians. 
Objective The objective of this study was to examine how dietitians perceive and manage to 
work with patients who are prescribed treatment that involves lifestyle changes where 
changes in diet are central parts. 
Method Four qualitative interviews were conducted with dietitians working with patients 
undergoing lifestyle change. A semi structured topic guide was used to broadly shape the 
interviews. All interviews were digitaly recorded and transcribed verbatim. The transcripts 
were analysed with qualitative content analysis. 
Result Dietitians experienced work with patients undergoing lifestyle changes as very 
complex. Not only the dietitian’s own practice and qualities influenced the experience of 
treating these patients. Patientbehavior and barriers along with different treatment strategies 
mastered by the dietitian were also important. Dietitians experienced that there were certain 
limitations that could affect their ability to provide best treatment. The patients motivation 
was thought of as very important to achieve lifestyle changes. 
Conclusion This study suggests that dietitians’ work experience with patients undergoing 
lifestyle change includes more than just thorough knowledge about food. Promoting 
motivation is an important tool in treatment of these patients. Increased knowledge about 
different behavior modification strategies could therefore favour both patients and dietitians. 
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1. BAKGRUND 
 
Livsstilsrelaterade sjukdomar är idag den största dödsorsaken i Sverige (1). Några sjukdomar 
vilka kategoriseras som kostrelaterade livsstilssjukdomar är hjärtkärlsjukdomar, diabetes typ 2 
och övervikt/fetma (2). Alla dessa sjukdomar är sammankopplade och kan leda till en rad 
livshotande komplikationer (3). Då fysisk inaktivitet, ett högt energiintag och rökning är 
några av de huvudsakliga orsakerna till dessa sjukdomar finns stora möjligheter till prevention 
och förbättrat sjukdomstillstånd (4, 5).  
 
Förutom medicinering, är både nutrition och livsstilsförändring viktiga aspekter i 
behandlingen av kostrelaterade sjukdomar (6). På gruppnivå har man sett att det oftast räcker 
med mindre förändringar i kost och fysisk aktivitet för att minska risken att drabbas av dessa 
sjukdomar. Målen med kost- och livsstilsförändringarna, både vad gäller behandling och 
prevention, brukar i stort handla om rökstopp, måttlig alkoholkonsumtion och minskat 
energiintag till förmån för ett ökat intag av bra fetter, fiberrika livsmedel, frukt, grönsaker och 
rotfrukter samt regelbunden fysisk aktivitet (4, 7).  
 
För att lyckas med dessa livsstilsförändringar krävs inte bara kunskap utan även att 
förändringar i beteendet görs, vilket både kan vara svårt och ta lång tid (8). Viktigt när 
behandlingen innefattar en beteendeförändring är att patienten vet vad han eller hon vill uppnå 
med behandlingen (9), att tydliga mål sätts upp samt att lära sig ta sig förbi hinder och hantera 
misstag (10). Detta kräver att patienten själv inser sina problem och vikten av förändring. För 
att uppnå självinsikt hos patienten kan behandlaren använda sig av en allt populärare 
samtalsstrategi som brukar kallas motiverande samtal (8). En av de stora fördelarna med 
motiverande samtal är att den uppnådda livsstilsförändringen tenderar att kvarstå över tid 
(11). Behandlarens roll blir att upptäcka problem hos patienten för att sedan genom samtal 
hjälpa denne att själv se och fundera ut lösningar på sina problem (8). Som behandlare är det 
dock viktigt att verkligen behärska tekniken, om den är tänkt att användas som ett redskap vid 
beteendeförändring. Annars finns risk att behandlingsmålen inte uppnås.  
 
En annan utgångspunkt vid arbete med beteendeförändring är att utgå från den 
Transteorietiska modellen (4, 12). Den beskriver vikten av att behandla varje patient 
individuellt och av att utgå från det stadium som patienten för närvarande befinner sig i. 
Modellen baseras på att fem stadier måste genomgås för att lyckas med en förändring. 
Behandlarens roll blir att anpassa rådgivningen utifrån patientens nuvarande stadium, 
förebereda inför nästa, hjälpa tillbaka vid återfall samt att uppmuntra till bibehållande av den 
uppnådda förändringen. Eftersom meningen med modellen är att beskriva de stadier som 
patienten kommer att genomgå när en beteendeförändring ska genomföras skulle den kunna 
vara bra att ha i åtanke vid kostrådgivning.  
 
Att göra livsstilsförändringar på egen hand har visat sig vara mycket svårt. Ju mer personligt 
stöd som erhålls, desto större är chansen att lyckas med förändringarna (10). När man 
undersökt överviktspatienters egen upplevelse av personlig kostrådgivning, förmedlad av en 
dietist, har man bland annat uppmärksammat att många upplever förändringarna de måste 
göra som stora. Dock känner många en förbättring av självkänsla, humör och motivation efter 
att behandling genomgåtts. Faktorer som kan påverka matvanorna är många. Det kan vara 
psykologiska faktorer, sociodemografiska faktorer, beteende- och livsstilsfaktorer samt 
kunskap och attityder (13). Rädsla för de risker som övervikt innebär kan ge ytterligare 
motivation till förändring av livsstil och kostvanor (14). Av vårdpersonal upplevs ofta 
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patientens avsaknad av motivation som en begränsande faktor hos patienten (15). Då tidigare 
studier framför allt fokuserat på dietisters rådgivning ur patientens synvinkel skulle det vara 
intressant att istället undersöka dietistens syn på att arbeta med livsstilsförändringar. Tidigare 
studier har bland annat visat att dietister upplever sin yrkesroll som mycket viktig. Ibland 
känner de sig dock otillräckliga att hantera patientens psykiska problem och önskar mer 
utbildning kring olika tekniker som gör det lättare att nå fram till och på bästa sätt behandla 
dessa patienter (16, 17).  Vilka behandlingsstrategier som föredras och vilka känslor som 
uppkommer är några delar i dietistens arbete som vidare skulle vara intressanta att studera. 
Resultaten i en sådan studie skulle eventuellt kunna bidra till att dietister inom samma 
specifika yrkesområde kan ta lärdom av varandra i större utsträckning. 
 
2. SYFTE 
 
Syftet med studien var att undersöka hur dietister upplever och hanterar att arbeta med 
patienter som ordineras behandling vilken innefattar en livsstilsförändring där 
kostomläggning ingår som en central del.  
 
3. METOD 
 
Då studien handlade om att försöka förstå dietisters tankar, känslor och sätt att hantera sitt 
arbete genomfördes kvalitativa intervjuer (18). Kriterier för att delta i studien var att arbeta 
som dietist med patienter som skulle genomgå en behandling med livsstilsförändring som 
mål. 
 
3.1 Urval och rekrytering 
Fyra dietister rekryterades. Samtliga arbetade med patienter som ordinerats kost- och 
livsstilsförändringar på grund av diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdom och/eller övervikt. För att 
komma i kontakt med informanterna förmedlades information om studien via e-post och 
telefon samt genom andra dietister. Totalt kontaktades 14 dietister yrkesverksamma i två 
större städer i Sverige. Fyra av dessa besvarade inte förfrågan, medan sex stycken tackade nej 
på grund av tidsbrist. Endast dietister som uppfyllde kriterierna för att delta i studien 
kontaktades. Inga exkluderande kriterier förekom vid urvalet, då endast ett fåtal dietister var 
intresserade av att delta. Därför lades ingen vikt vid heterogenicitet i urvalet när informanter 
rekryterades. Eftersom kriterierna var svåruppfyllda och informanternas tid var begränsad 
genomfördes tre av fyra intervjuer via telefon. Informanterna fick själva bestämma tid för 
intervjun.  
 
3.2 Datainsamling 
Inför intervjuerna konstruerades en semistrukturerad frågeguide (Bilaga 1). Frågeguiden 
byggdes upp av huvudfrågor och följdfrågor där en följdfråga endast ställdes om informanten 
inte redan besvarat denna. Följdfrågorna var således ett stöd för den som intervjuade snarare 
än ett manus. Frågeguiden avslutades med en öppen slutfråga som innebar att informanten 
fick möjlighet att komplettera intervjun om denne ansåg att något förbisetts. Frågeguiden 
hjälpte till att säkerställa likartade intervjuer för varje informant då samma teman och frågor 
togs upp (19). Utgångspunkten var att innehållet i frågeguiden inte skulle kunna tolkas som ett 
ifrågasättande av informantens kompetens. 
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Frågeguiden var till viss del ett resultat av författarnas förförståelse. För att undvika att det 
skulle påverka informanternas svar användes neutralt tonfall och noggrann formulering samt 
undvikande av att värdera vad informanten berättade.  
 
Som övning inför intervjuerna samt för att testa frågeguidens följsamhet genomfördes två 
provintervjuer med kostvetarstudenter som därmed inte uppfyllde de kriterier som krävdes för 
att delta i studien. Att göra provintervjuer hjälpte till att ge en uppfattning om olika riktningar 
som intervjun kunde ta (19).  
 
Fyra intervjuer genomfördes under början av februari 2010. En av intervjuerna ägde rum på 
informantens arbetsplats. Tre intervjuer gjordes med hjälp av högtalartelefon. Varje intervju 
pågick ca 40 minuter. Intervjun avslutades först när allt av relevans berörts, både enligt 
författarna och informanten. Alla intervjuer spelades in med hjälp av en inspelningsbar MP3-
spelare. Inspelningen gav möjlighet till ordagrann transkribering samt upptäckande av 
eventuella brister i frågeguiden (18) vilket bidrog till att underlätta och optimera studiens 
trovärdighet. Frågeguiden reviderades efter provintervjuerna samt efter första intervjun. 
Frågor som inte berörts alls och därmed ansåg irrelevanta togs bort. Frågor som av 
informanten upplevdes som oklara omformulerades. Nya intressanta områden som dök upp 
lades till. Detta innebar att frågeguiden blev ett bättre verktyg för att besvara studiens syfte 
samt för att ge en så innehållsrik intervju som möjligt. 
 
Vid samtliga intervjuer närvarade båda författarna med syfte att minska risken för feltolkning 
vid analys. För att intervjuerna skulle upplevas som ett samtal snarare än en utfrågning var en 
av författarna mer aktiv med att ställa frågor, medan den andra lyssnade och flikade in med 
följdfrågor. Syftet med bådas närvaro förklarades för informanten innan intervjun. Efter varje 
genomförd intervju gjordes fältanteckningar som ett komplement till inspelningen.  
 
3.3 Analys 
Författarnas förförståelse innefattade förutom studier i kostvetenskap även kännedom om den 
transteoretiska modellen och motiverande samtal. Ingen av dessa modeller användes som 
utgångspunkt i analysen. Utgångspunkten under hela analysprocessen var dock att 
kontinuerligt reflektera kring förförståelsen. Analys genomfördes utifrån kvalitativ 
innehållsanalys enligt Graneheim (20). Efter varje genomförd intervju transkriberades det 
inspelade materialet. Innan transkribering förbestämdes att tystnad, pauser, skratt och 
förtydliganden skulle sättas inom hakparentes för att inget skulle förbises vid analys. De 
transkriberade intervjuerna lästes noga för att få en överblick av materialet innan irrelevanta 
delar extraherades och en analysenhet arbetades fram. Utifrån analysenheten definierades 
meningsbärande enheter (Bilaga 2). De meningsbärande enheterna kondenserades och 
kodades sedan med hjälp av färgpennor och sax. Några av koderna reviderades och några 
slogs ihop under arbetets gång.  När kodningen slutförts konstruerades kategorier (Bilaga 2). 
För att beskriva koder och kategorier och för att styrka resultatet valdes citat ut. Samtliga steg 
i analysen fram till kodning utfördes inledningsvis separat av båda författarna för att undvika 
inbördes påverkan och för att få en så bra tolkning som möjligt. Fortsatt analys genomfördes 
gemensamt fram till att konsensus uppnåddes. 
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3.4 Etiska aspekter och problem 
Innan varje intervju påbörjades informerades informanterna om att deltagandet var helt 
frivilligt och när som helst kunde avbrytas utan att de behövde förklara varför. Det klargjordes 
även att intervjuerna skulle komma att behandlas konfidentiellt och att informanten skulle 
förbli anonym. När informanterna citerades användes fiktiva namn för att skydda deras 
identitet. Vid studiens slut raderades alla inspelningar och transkriberingar. Informanterna 
erbjöds sedan att få ta del av den färdiga uppsatsen. 
 
4. RESULTAT 
 
Fyra dietister yrkesverksamma i två större städer i Sverige intervjuades. Båda könen 
representerades och spridningen i ålder var stor (26-59 år). Informanterna mötte i sitt dagliga 
arbete patienter med framför allt diabetes-, hjärtkärl- och överviktsproblem, som alla skulle 
genomgå en livsstilsförändring. Utbildning utöver dietistexamen förblev okänd. 
Arbetslivserfarenheten på området livsstilsförändring varierade mellan 1-25 år. Två av 
dietisterna arbetade på ett sjukhus, en var placerad på vårdcentral och den fjärde på ett 
beteendemedicinskt centrum. 
 
4.1 Dietisten som vägledare 
Vid vägledning av patienterna upplevde dietisterna att det fanns vissa egenskaper och 
utgångspunkter som var särskilt meningsfulla. Viktiga egenskaper hos en dietist upplevdes 
vara förmåga att skapa ömsesidigt förtroende, uttrycka värme, empati och förståelse samt 
tycka om att träffa människor. Att som dietist ge rätt information och vara uppdaterad ansågs 
också vara viktigt, det var alla fyra eniga om. Två av dietisterna menade att det även är av stor 
vikt att börja där patienten befinner sig vad gäller förmåga att ta till sig kostråd, och därmed 
behandla varje patient individuellt. Detta för att kunna ge rätt behandling. Däremot rådde det 
delade meningar om hur personlig man bör vara i mötet med en patient. 
 
Noa; Jag försöker vara varm och empatisk, men berättar inget om mig personligen och det 
tror jag inte heller har någon effekt. 
 
Anna; Det kan verkligen vara till fördel [att vara personlig] om de verkligen själva kan 
relatera till det man säger. Att man inte bara sitter och rabblar ur en bok. Då är det absolut 
en fördel. 
 
Tre av dietisterna var överens om att det viktigaste är att patienten förstår varför en kost- och 
livsstilsförändring behövs snarare än att veta exakt vad han/hon ska äta. En viktig uppgift för 
dietisten ansågs därför vara att hjälpa patienten att komma till insikt om detta, till exempel 
genom att prata om vad som egentligen är av betydelse för en framgångsrik livsstilsförändring 
och att genom motiverande samtal hjälpa patienten att komma på egna lösningar.  
 
Kim; De har lösningen i sig själva… Rent teoretiskt vet ju alla att det är bra att äta frukost 
och inte fika för mycket. Det är ju inte den biten som är viktig, utan varför man inte gör det 
man vet att man borde göra. 
 
Noa; Min roll är att hjälpa dem till självhjälp. 
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Ibland hände det att patienterna började berätta om andra problem och tankar, som inte direkt 
rörde kosten. Dietisterna hade dock erfarenhet av att vissa av dessa problem kunde vara 
relevanta för kostbehandlingen och tre av dem ansåg därför att man bör lyssna på patienten. 
Därefter bör man bekräfta att man har hört vad patienten berättat men sedan gå vidare. Man 
ska dock aldrig ge några råd om något annat än kost. Om patienten kommer för långt från 
ämnet kan det emellertid vara nödvändigt att avbryta patienten. 
 
Noa; Om patienten pratar om andra problem brukar jag bara bekräfta vad de säger; ”så du 
hade det jobbigt med pojkvännen den dagen och därför blev maten som den blev?” och sen 
går vi vidare. Så jag försöker att inte ignorera, utan bekräfta så att de förstår att jag hört vad 
de har sagt men jag går aldrig in på några åtgärder gällande det.  
 
Sara; Det kan vara relevant eftersom det är något som upptar patienten för närvarande som 
har gjort att det har påverkat det här med kosten och livsstilsförändringen. 
 
Dietisterna beskrev sitt arbete med dessa patienter som roligt, spännande och utmanande. 
Däremot påpekades vissa begränsande faktorer i arbetet. Tre dietister upplevde tidsbrist som 
ett hinder och att mer tid med varje patient skulle förbättra deras möjlighet att hjälpa 
patienten. En dietist upplevde även arbetsplatsens ekonomi som en begränsade faktor i arbetet 
då arbetsplatsens budget endast tillät ett visst antal återbesök. Som ovan nämnts händer det att 
patienter börjar prata om andra problem. Då berättade två av dietisterna att de kunde känna 
sig begränsade och frustrerade i sin yrkesroll, eftersom de blir oförmögna att hjälpa till. 
 
Kim; Många har det jobbigt i livet och känner sig ledsna…då kan man känna sig lite 
otillräcklig. 
 
Betydelsen av teamwork och gruppträffar belystes av tre dietister. Denna patientgrupp har 
ofta många problem utöver maten varför kompetens från andra yrkesgrupper upplevdes som 
betydelsefull. Träffas patienterna i grupp kan de hjälpa till att motivera och stötta varandra 
genom hela behandlingsprocessen. En av dietisterna gav ett exempel på hur gruppbehandling 
kan öppna samtal mellan patienterna;  
Kim; …då kan man öppna sig för sin kompis [den man sitter bredvid]och berätta lite. Då 
kanske inte jag får veta vad dem pratar om men det är inte det viktiga, utan det viktiga är att 
de får berätta. 
 
Noa; Det är sällan bara maten som är ett problem, utan de behöver ju oftast någon 
samtalskontakt eller annat. 
 
Även vikten av individuella träffar påpekas. Att ge information i grupp upplevdes som 
positivt, men när det kommer till uppföljning var uppfattningen att en kombination av grupp- 
och individuella träffar skulle vara det optimala.  
 
4.2 Att utmana patienten 
Dietisterna ansåg att det inte är teorin som är problemet för dessa patienter, utan att omsätta 
teorin i praktiken samt att det finns många små och stora hinder som kan göra det svårare för 
patienten att lyckas. Hinder kunde upplevas vara att patienten ofta har andra diagnoser, 
kanske har misslyckats med att genomföra förändringar i kost och livsstil tidigare, har 
inrutade vanor eller inte ser syftet med behandlingen eftersom denne inte känner sig sjuk. 
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Kim; Det är mycket med maten, man mår dåligt av att man tillexempel äter för mycket, äter 
fel, inte gör som man borde göra eller att man har misslyckats med viktminskning 10 gånger. 
Att komma hit och berätta om det kan ju vara ganska jobbigt… Men det kanske är det här 
som måste till, att man måste tillåta sig att känna och berätta. 
 
 
Dietisterna kunde ibland uppleva att patienterna hade orimliga förväntningar på vad de som 
dietister skulle åstadkomma. De upplevde att vissa patienter verkade tro att dietisten ska lösa 
alla möjliga problem och ha svar på allt. I dessa situationer ansågs det viktigt att ifrågasätta 
patientens förväntningar och förklara att själva genomförandet av förändringen är patientens 
ansvar. 
 
Noa; Många kan ju tänka att ”ja men nu går jag ju till dietisten så nu blir jag hjälpt”… och 
sen kan många säga att ”jag behöver en matsedel, exakt vad jag ska äta”. Men då brukar jag 
ifrågasätta det lite grand och fråga; ”Men tror du verkligen att det är det som det sitter i, att 
du inte vet exakt vad du ska äta?”. Man kan plocka upp vilket recept som helst ur vilken 
receptbok som helst och göra upp en matsedel sen, men jag tror ändå inte att det är där skon 
klämmer.  
 
4.3 Motivation som redskap 
Alla dietisterna var överens om att motivation är en av de absolut viktigaste faktorerna för en 
lyckad behandling. Motivationen upplevdes dock inte som konstant, utan som att den hela 
tiden går upp och ner och det ansågs viktigt att patienten är medveten om detta. Dietisterna 
definierade motivation som patientens inre vilja att förändra sig själv. 
 
Anna; Utan motivation är en livsstilsförändring inte möjlig! 
 
Kim; … sen är det ju inte så att man har konstant motivation, man kanske kommer hit och det 
känns jätte bra. Några veckor senare är det botten och man ser ingen anledning till 
behandlingen, men sen går motivationen upp igen. 
 
Sara; Motivation är den vilja och drivkraft som patienten har att själv göra förändringar. 
 
Tre dietister ansåg att det viktigaste redskapet de har att använda sig av när de möter en 
patient som ska göra en livsstilsförändring, är motiverande samtal. Om en patient inte kan 
lockas till motivation genom samtal och förblir omotiverad ansåg dietisterna att man bör 
avvakta och låta patienten återkomma när motivation finns. Två av dietisterna menade att för 
att motivera en omotiverad patient är det viktigt att finna orsaken till att motivation saknas, så 
att man har något att jobba med. Två av dem beskrev att när patienten själv sökt sig till 
behandlingen finns nästan alltid motivationen där. Svårigheter med att lyckas med sin 
behandling handlar då ofta istället om bristande kunskaper i hur man på bästa sätt genomför 
och upprätthåller en livsstilsförändring.  
 
Dietisterna hade även erfarenhet av patienter som de betraktade som övermotiverade. 
Patienten vill då genomföra många åtgärder på en gång och se snabba resultat. Risken för 
dessa patienter ansågs vara att de kan ta på sig alldeles för mycket vilket ökar risken att 
misslyckas med en långsiktig beteendeförändring. De kan då bli besvikna på sig själva och 
helt tappa motivationen. Därför påpekades vikten av att dietisten förklarar vad behandlingen 
innebär. För att behandlingen skulle fungera långsiktigt tyckte dietisterna att den måste få ta 
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sin tid. Samtidigt som man måste bromsa patienten poängterades vikten av att försöka bevara 
motivationen och viljan att förändra. Små förändringar som patienten verkligen kan klara av 
uppmuntrades av dietisterna då detta upplevdes öka chansen att motivationen bibehölls. 
 
 
Sara; En tydlig information så att man [patienten] vet vad det är man tar ställning till så 
kanske man där någonstans kan få ner förväntningarna eller motivationen på en rimlig nivå. 
 
Anna; Med sådana patienter [övermotiverade] poängterar jag att det här ska ta lång tid och 
så brukar jag göra jämförelser med andra dieter; att man snabbt går ner i vikt men man går 
upp igen och det här är inte alls så. Det krävs mycket övning och träning och man kommer 
kanske må dåligt vissa dagar, så att man är medveten om det. 
 
 
5. DISKUSSION 
 
5.1 Metoddiskussion 
Då denna studie handlade om upplevelser, tankar och känslor som kunde variera stort från 
individ till individ genomfördes kvalitativa intervjuer. Att intervjuerna var semistrukturerade 
förväntades minska risken att författarnas förförståelse skulle påverka resultatet. 
Intervjuformen tillät även att samtalet styrdes av dietisten, inte alltid i riktningar 
förutbestämda av frågeguiden. På detta sätt kunde nya intressanta infallsvinklar 
uppmärksammas som sedan lades till i frågeguiden. Efter analys uppmärksammades att fler 
frågor kring motivation hade varit värdefullt. Framför allt vad gäller hur dietisterna bedömde 
motivationsnivån hos patienten. Detta skulle kunna ha bidragit till en djupare förståelse för 
hur arbetet kring motivation upplevdes. 
 
Urvalsmetoden kan möjligen ha påverkat resultatet på så sätt att bara de dietister som ansåg 
sig ha en betydande roll vid behandling av livsstilspatienter valde att delta. Antalet dietister i 
studien styrdes framförallt av rekryteringstid och tillgänglighet samt studiens storlek. 
Intervjuerna kom dock att bli mycket innehållsrika då alla dietister hade mycket att berätta. 
Detta gav underlag för att se mönster, men på grund av det begränsade antalet deltagande 
dietister i kombination med det undersökta forskninsfenomenet gör vi inte anspråk på att 
teoretisk mättnad uppnåddes. Urvalet blev dock heterogent med avseende på ålder kön och 
arbetslivserfarenhet vilket kan ha främjat variation i data och viss överförbarhet. Även i detta 
fall är det dock viktigt att beakta komplexiteten i forskningsfrågan. 
Det faktum att dietisternas utbildning utöver dietistexamen förblev okänd kan ha orsakat 
skillnader i resultatet som försämrar studiens tillförlitlighet. Önskvärt hade varit att en fråga 
kring fortbildning hade funnits med i frågeguiden. 
 
Intervjuer gjordes både personligen och via telefon. Vid den personliga intervjun kunde 
författarna, förutom tonläge, även observera kroppsspråk och minspel vilket kan ha bidragit 
till en mer trovärdig tolkning i jämförelse med telefonintervjuerna. På grund av detta fanns 
risk att den personliga intervjun gavs för stort utrymme och att den betraktades som mer 
värdefull. För att minimera denna risk gjordes ett noggrant övervägande av koder samt 
gemensamma beslut av båda författarna i analysprocessen. Genomgående reflekterades också 
över författarnas förförståelsen vilket minskade risken för att detta skulle påverka analysen 
och kan därför ha bidragit till att ge studien ökad trovärdighet. 
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Båda författarna närvarade vid alla intervjuer vilket medförde en bättre datainsamling och en 
ökad förståelse vid tolkning. Denna konstellation kan dock ha bidragit till att den intervjuade 
dietisten kände sig pressad och i underläge (18), vilket vi försökte undvika genom att bara den 
ena författaren ledde intervjun. På så sätt tros känslan av underläge hos dietisten ha 
minimerats.   
 
5.2 Resultatdiskussion 
Denna studie visar att dietister upplever en stor komplexitet i arbetet med patienter som, på 
grund av sjukdom eller riskfaktorer, ordinerats livsstilsförändring där kostomläggning ingår 
som en central del. Goda kunskaper inom nutrition ansågs mycket viktigt, men inte tillräckligt 
för att möta dessa patienter, då de ofta har andra personliga problem som kan ligga till grund 
för dåliga kostvanor. En vanlig upplevelse hos dietisten var att patienten förväntade sig att 
även dessa problem skulle lösas av dietisten samt att behandlingen skulle vara snabb och 
enkel. Dietistens absolut viktigaste uppgift i arbetet med dessa patienter kan sammanfattas till 
att förklara och få patient att förstå vikten av förändring samt att ge patienten de verktyg som 
behövs för att en förändring ska kunna genomföras. Först när patienten kommit till insikt kan 
förväntningarna på sig själv och dietisten hållas på en rimlig nivå. Förutom dietistens eget 
arbetssätt och egenskaper kunde också patientens beteende och personliga hinder påverka 
upplevelsen av att behandla dessa patienter. Att varje patient är unik och att dietisten därmed 
kan ställas inför en rad oförutsägbara situationer innebär att det finns kompetenser som är 
svåra att skaffa sig enbart genom utbildning 
 
När patienters icke-kostrelaterade problem började ta för stor plats i kostbehandlingen kunde 
några av dietisterna känna sig otillräckliga. Detta skulle kunna leda till att patienten inte får 
den behandling som denne behöver. Det är inte heller dietistens ansvar att handskas med 
problem som står utanför dietistens arbetsuppgifter. Behovet av stöd från andra yrkesgrupper, 
som beteendevetare, för att kunna ge korrekt behandling blev då tydligt. Våra resultat 
stämmer således överens med vad som tidigare visats i en kanadensisk studie från 2005 (16). 
Anmärkningsvärt är dock att dietisterna efterfrågar andra yrkesgruppers kompetens framför 
sin egen fortbildning. Kan detta bero på att de känner liten tilltro till sin egen yrkesroll? Vi 
tror att mer utbildning kring kostbehandling vid livsstilsförändring skulle kunna minska 
dietisternas upplevda behov av annan vårdpersonal. Däremot tror vi, liksom tidigare forskning 
visat, att det är viktigt att dietisten känner till sina egna begränsningar och har nära kontakt 
med annan vårdpersonal då en person sällan besitter all den kompetens som representeras av 
ett team (21). Hur samarbetet mellan dietister och andra specialister som är inblandade i 
arbetet med livsstilsförändringar ser ut idag skulle således vara intressant att studera. 
 
Förutom bristande kunskap om hantering av patientens andra problem beskrevs också 
ekonomi och tid som begränsande faktorer i arbetet. Ekonomi och tid kan sammankopplas. 
Arbetsplatsens ekonomi är en faktor som styr antalet anställda dietister och därmed påverkar 
ekonomin hur mycket tid dietisten kan tillägna varje patient. Dessa begränsningar upplevdes i 
vissa fall hindra dietisten att fullt ut hjälpa patienten. Tidigare studier har visat att ju tätare 
dietistkontakt som erhålls vid kostrådgivning, desto större är chanserna att lyckas. Ett sätt att 
öka antalet kontakttillfällen utan speciellt stor ekonomisk påverkan kan enligt tidigare studier 
vara att komplettera med personlig telefonrådgivning (10). Även gruppbehandling skulle 
kunna vara ett sätt att göra behandlingen mer kostnadseffektiv.  På detta sätt kan man 
eventuellt minska de begränsande faktorerna i arbetet vilket troligen skulle vara 
tillfredsställande för både dietister och patienter.  
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Motivation upplevdes vara den klart viktigaste faktorn för att lyckas med en 
beteendeförändring, vilket poängterats av alla dietisterna. Eftersom en viktig del i dietistens 
arbete är att förse patienten med de verktyg som behövs för att göra en kostförändring kan det 
betraktas som nödvändigt att dietisten besitter den kompetens som krävs för att använda 
motivation som redskap. Dietisterna beskriver motivation som en inre drivkraft att vilja 
förändra sig. Då detta är en personlig känsla hos patienten och därmed svårt att bedöma kan 
man ifrågasätta vem som har den kompetens som krävs för att göra en sådan bedömning. Vi 
tror återigen att mer utbildning kring detta eller ett samarbete mellan dietist och 
beteendevetare av något slag vore att föredra vid behandling av patienter som ska genomgå en 
livsstilsförändring. För att hjälpa patienten till förändring uppgav tre av dietisterna att de 
använde sig av motiverande samtal. Alla dietisterna menade att motivationen inte är konstant 
och att om motivation inte finns bör man ta reda på varför, men sedan avvakta och låta 
patienten komma tillbaka vid ett senare tillfälle. Som tidigare nämnts är chansen att lyckas 
med en livsstilsförändring större ju mer personligt stöd som erhålls (10). Därför tror vi att det 
skulle kunna finnas risk att patientens behandlingsprocess både försvåras och förlängs om 
behandlingen skjuts upp på grund av motivationsbrist. Motivationen kan, enligt motiverande 
samtal som strategi, i allra högsta grad påverkas av behandlaren. Patientens ovilja att förändra 
sig bör inte ses som en anledning att avvakta med behandling, utan snarare som en anledning 
för dietisten att byta strategi (8). Man kan alltså inte betrakta motivation som något som finns 
eller inte finns. Det handlar helt enkelt om att kunna uppfatta på vilken nivå motivationen 
ligger och utgå från detta (9). Tre dietister berättade alltså att de använde sig av motiverande 
samtal som strategi, samtidigt som de ansåg att behandlingen bör skjutas upp om motivation 
upplevdes saknas. Detta understryker att motiverande samtal är en svårbehärskad 
behandlingsteknik (11).  En orsak till att dietisterna i studien inte behandlar en omotiverad 
patient behöver inte bero på ovilja eller okunskap. Det skulle istället kunna handla om de 
begränsande faktorer som tidigare nämnts. I likhet med vår studie beskrivs även i litteraturen 
att motivation är nödvändigt för att en beteendeförändring ska vara möjlig (9, 22).  
 
Att börja behandlingen i det stadium som patienten befinner sig samt att behandla varje 
patient individuellt poängterades av två dietister. De beskrev också att motivation ibland 
saknas och att det då är viktigt att finna orsaken till varför. De berättade också att 
motivationen ofta finns där när det är patientens egen önskan att få hjälp. Att motivationen 
ibland är väldigt liten, men att den är större när patienten själv insett sitt problem skulle kunna 
tillskrivas steg ett och två i den transteoretiska modellen (Figur 1). Utifrån vad dietisterna 
beskrivit kan vi anta att de använder sig av modellen i viss mån. Dock är det osäkert om de 
verkligen känner till modellen eller om deras strategi och modellen bara råkar sammanfalla. 
Det behöver alltså inte vara självklart att man som dietist känner till modellen då den inte är 
direkt riktad mot kostförändring (12). Oavsett vad som ska förändras kan den transteoretiska 
modellen öka förståelsen för hur en beteendeförändring går till (4). Det skulle framöver vara 
intressant att studera modellens betydelse i kostrelaterade samanhang. 
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Figur 1. Transteoretiska modellen. Källa: Motivation för motion (4). 
 
Denna studie ger stöd för att en behandlingsstrategi med motiverande samtal (8) och 
transteoretiska modellen (4) kan vara framgångsrik i arbete med patienter som på grund av 
sjukdom eller riskfaktorer behöver genomgå en kostomläggning. Återigen skulle kunskap 
kunna vara en åtgärd. Det är rimligt att anta att ökad utbildning i beteendevetenskap med 
fokus på beteendeförändring kan bidra till att bättre förbereda dietister inför arbetet med 
denna patientgrupp.  
 
Denna studie har bidragit till en ökad förståelse för hur behandling av patienter med 
livsstilsrelaterade sjukdomar upplevs av dietister. Förhoppningsvis väcker den idéer till att 
vidare studera förändringar och förbättringar som skulle kunna optimera dietistens förmåga att 
på bästa sätt behandla denna patientgrupp. 
 
6. SLUTSATS  
 
Dietister upplever att arbetet med patienter som ska genomgå en livsstilsförändring inbegriper 
mycket mer än att förmedla kunskaper om kost. Deras viktigaste uppgift kan sägas vara att få 
patienten att inse sitt behov av en kostförändring. De ser patientens motivation som en 
avgörande faktor för att en bestående beteendeförändring hos patienten ska äga rum. Därför 
kan motivationsfrämjande insatser betraktas som dietistens viktigaste redskap vid behandling 
av denna patientgrupp. Det blir tydligt att mer utbildning kring beteendeförändringsarbete vid 
kostförändring både skulle kunna förbättra dietistens tro på sin egen kompetens samt förmåga 
att på bästa sätt hjälpa patienten.  
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7. FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET 
 
Madeleine Thune och My Björklund har tillsammans planerat arbetet, utformat frågeguiden, 
genomfört intervjuerna, bearbetat och analyserat resultatet samt författat uppsatsen. 
 
8. TACK 
 
Stort tack till deltagande informanter som gjorde denna studie möjlig. Vi vill även tacka 
familj och vänner som korrekturläste uppsatsen vid flera tillfällen samt de kostvetarstudenter 
som hjälpte oss vid provintervjun. 
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FRÅGEGUIDE 
 
Kan du beskriva dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
Hur länge har du arbetat med denna patientgrupp? 
 
INNAN MÖTET MED PATIENTEN 
Hade du några förväntningar innan du börjad arbeta med denna patientgrupp? 
Har du några tankar inför ett första möte med patienten? 
Är det något speciellt med att möta dessa patienter? 
Skiljer det sig mellan olika patientgrupper? 
Förbereder du dig inför mötet med patienten på något sätt? Hur? 
Påverkas det av vem patienten är? 
 
ATT MÖTA PATIENTER SOM SKA GENOMGÅ EN LIVSSTILSFÖRÄNDRING 
Hur ser du på din roll som dietist i samtalet med patienten? 
Hur personlig är du? 
Finns det något du framhäver eller undviker? 
Klädsel? Kroppsspråk? 
Neutral/håller med? 
Har du någon speciell strategi för just dessa patienter? 
Vad tänker du kring ansvar – vad har du ansvar för och vad har patienten ansvar för? 
 
Är det viktigt vilka förväntningar du resp patienten har på varandra? 
Händer det att patienten har orimliga förväntningar? Vilka? 
Hur hanterar du dessa förväntningar? 
Har du några förväntningar/krav på dig själv kring vad du ska bidra med? 
 
När känner du att du har ”lyckats”/misslyckats med en behandling? 
 Hur känns det att lyckas/misslyckas? Hur hanterar du det? 
Har motivation någon betydelse för dig och patienten? 
 Är det viktigt för patienten? 
 Hur tänker du att man kan hjälpa en patient att öka motivationen? 
Hur hanterar du en omotiverad patient? 
Hur hanterar du en övermotiverad patient (vill att allt ska gå jätte fort)? 
 
Finns det något du upplever som svårt vid behandling av dessa patienter? 
Hur hanterar du detta? 
Hur hanterar du patienter som börjar prata om andra problem? 
Om de är någon som är väldigt tystlåten, hur får du den att öppna sig? 
Finns det några delar av behandlingen som du upplever är lättare? 
 
Upplever du att det finns något som är känsligt att prata om? 
Hur hanterar du patienter som visar starka känslor (ex gråt, ilska)? 
Påverkas du på något sätt av att behandla denna typ av patienter? 
Vad är det som påverkar dig (privata problem/kostproblem)? 
Hur hanterar du detta? 
Upplever du att det finns någonting som begränsar dig i ditt arbete? 
 
Finns det något mer du skulle vilja tillägga som vi inte redan pratat om? 
Får vi återkomma till dig om det skulle uppstår frågor under analysen av intervjun
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EXEMPEL PÅ ANALYS 
 

EXEMPEL PÅ KONSTRUKTION AV KATEGORIER 

Analysenhet Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Koder 
 

Innehållet 
relaterat till 
dietistens 
upplevelse och 
hantering i 
mötet med 
patienten. 

Som dietist tror patienten att 
jag ska lösa deras problem, 
berätta vad som är rätt och fel 
och veta vart det finns mest  
c-vitamin och om alla rön i 
tidningar, vilket man ska göra 
och inte göra. Detta hanterar 
jag ofta genom att bolla 
tillbaka och fråga om de 
tycker att det är viktigt att veta 
om det är mest  
c-vitamin i nässlor eller 
apelsiner. Många gånger så 
vill man som patient lägga 
fokus på något som inte ligger 
nära en. Det är alltid lättare att 
prata om något annat. 

 
 
Lösa deras problem 
berätta vad som är 
rätt och fel 
 
Veta vart det finns 
mest c-vitamin 
 
 
 
Bolla tillbaka frågan 
vad är egentligen 
viktigt? 
 
 
 
 
Lägga fokus på något 
som inte ligger nära 
en 

 
 
 
Patienten förväntar sig 
få alla svar och 
lösningar 
 
 
 
 
 
 
Dietisten fokuserar på 
det som har betydelse 
 
 
 
 
 
 
Patienten ser inte sitt 
problem 

Dietistens upplevelse och 
hantering kring att arbeta med 
patienter som ska genomgå en 

  

Patienten ur dietistens 
synvinkel 
 

Dietistens arbetssätt och 
egenskaper 

Motivationens betydelse 

Patienten ser inte sitt 
problem. 
Patienten förväntar sig 
få alla svar och 
lösningar 

Dietisten fokuserar 
på det som har 
betydelse. 
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