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SAMMANFATTNING 

 

Hälften av alla män i Sverige i åldrarna 16-84 år är överviktiga eller feta. Männen har cirka 
fyra års kortare levnadslängd än kvinnor. Män i Sverige når inte upp till lika mycket av 
rekommenderat intag av frukt och grönsaker som kvinnor gör, 5 % mot 13 % (Socialstyrelsen, 
2009). Beräkningar visar att ett för litet intag av frukt och grönsaker orsakar 19 procent av 
dödsfallen i hjärt- och kärlsjukdom i Europa (Livsmedelsverket, 2010).  

Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskans hälsofrämjande samtal med män 
med diabetes typ 2 med fokus på kost och fysisk aktivitet.  

Studien har en deskriptiv design och bygger på intervjuer. Fem distriktssköterskor med 
diabetesansvar i primärvården i ett mellansvenskt län intervjuades. Intervjuerna analyserades 
via manifest innehållsanalys.  

Resultatet av studien visar att distriktssköterskorna beskriver att det finns svårigheter med att 
diskutera grönsaker med män samt att män äter för stora portioner. Män vill gärna se resultat 
av sin fysiska aktivitet och de motionerar hellre på egen hand än i grupp. 

Slutsatsen i studien är att i det hälsofrämjande samtalet behöver finnas specifika strategier för 
att bättre kunna påverka mäns ohälsa så att deras fetma och övervikt minskar.  

 

Nyckelord: Intervjustudie, distriktssköterska, man, diabetes typ 2, kost, fysisk aktivitet  
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1. BAKGRUND 

1.1 Övervikt och fetma 

Body Mass Index (BMI) är enligt Världshälsoorganisationen (WHO) ett index 
för att klassificera övervikt och fetma. Det visar relationen mellan vikt och 
längd, en persons vikt i kg delat med m². Övervikt definieras som BMI över 25 
och fetma som BMI över 30 (WHO, 2011). 

Förekomsten av fetma ökar både i världens utvecklingsländer och i de 
industrialiserade länderna och fetman har antagit epidemiska proportioner 
(Burke & Waang, 2011).  

Även i Sverige har det under de senaste tjugo åren skett en ökning av antalet 
personer med övervikt och fetma. Övervikt, särskilt bukfetma, är av central 
betydelse för att diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar ska utvecklas. 
Anledningen är att övervikt har ett nära samband med andra riskmarkörer som 
högt blodsocker, höga blodfetter och högt blodtryck (Socialstyrelsen, 2009). 

Hos personer med fetma förkortas livet i genomsnitt med 6-7 år jämfört med 
normalviktiga och det är framför allt den ökade risken att dö i hjärt- och 
kärlsjukdomar som gör att livslängden förkortas. Övervikt och fetma är 
vanligare i lägre socialgrupper och hos personer med kortare utbildning. 
Bukfetma är också vanligare i en landsortsbefolkning jämfört med en 
stadsbefolkning, särskilt hos män (Socialstyrelsen, 2009). 

 

1.2 Diabetes typ 2 

Det finns ett starkt samband mellan typ 2-diabetes och bukfetma 
(Socialstyrelsen, 2009). Genetiska anlag tillsammans med övervikt och brist på 
fysisk aktivitet anses bidra till att diabetes typ 2 uppkommer (SBU, 2009). Mer 
än 80 % av personer med typ 2 diabetes har övervikt och fetma. Diabetes typ 2 
är en allvarlig sjukdom med rubbningar i blodsockret och med påverkan på 
blodtryck och blodfetter. Det är en sjukdom som genom sin progression kan 
bidra till en för tidig död pga hjärt- kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2010).  

 

1.2.1 Egenvårdsbehandling 

Basen för all behandling vid typ 2 diabetes är egenvård. Denna egenvård 
innebär att ha goda levnadsvanor d v s att äta på ett hälsosamt sätt, vara fysiskt 
aktiv och att inte röka. Livsstilsfaktorer som dessa måste patienten få 
utbildning och stöd i, för att kunna ha möjlighet att ta eget ansvar för 
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förändringar. Viktminskning är en behandling som effektivt påverkar högt 
blodsocker, högt blodtryck och höga blodfetter (Socialstyrelsen, 2010). 

 

1.2.2 Kost 

Näringsriktig, bra mat och lagom mängd mat är viktigt för hälsan 
(Socialstyrelsen 2009). Den traditionella diabeteskosten baseras på de svenska 
näringsrekommendationerna (SNR) för friska vuxna. Det är en kost där ett 
rikligt intag av frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen (hälften frukt, 
hälften grönsaker- varav hälften grova grönsaker såsom rotfrukter, vitkål mm), 
rekommenderas. Frukt och grönsaker har en skyddande effekt för att förhindra 
att till exempel hjärt-och kärlsjukdomar uppstår. Fullkorn rekommenderas i 
bröd, flingor mm. Vidare rekommenderas i SNR nyckelhålsmärkta livsmedel 
(innehållande mindre socker och salt men mer fibrer och fullkorn än andra 
livsmedel av samma typ), fisk ofta, gärna tre gånger i veckan, samt användning 
av flytande margarin (Livsmedelsverket, 2011).  

De livsmedel som ger bäst mättnad är frukt och grönsaker. Detta beror på att 
livsmedel som innehåller fibrer binder till sig vatten och ger en stor volym i 
förhållande till innehåll av energi. För att motverka att gå upp i vikt är det 
därför viktigt att äta rekommenderad mängd av frukt och grönsaker eftersom 
en mättnad då kommer innan energiintaget blivit för stort (Socialstyrelsen, 
2009).  

Det finns nu nya vetenskapliga stöd för att den traditionella diabeteskosten, 
baserad på SNR, tillsammans med ett flertal andra koster kan rekommenderas 
vid diabetes. Kostråden kan därför nu bli mer individualiserade 
(Socialstyrelsen, 2011). 

De viktiga delarna i en kostbehandling består i att dagligen reducera det totala 
energiintaget (Burke & Wang, 2011). Personer som har en låg inkomst eller en 
kort utbildning äter mindre frukt och grönsaker än andra (Socialstyrelsen, 
2009). 

 

1.2.3 Fysisk aktivitet 

Förutom näringsriktig mat och lagom mängd mat, är regelbunden fysisk 
aktivitet viktigt för hälsan (Socialstyrelsen, 2009). Med fysisk aktivitet menas 
att man rör på sig d v s använder sina muskler så att resultatet blir en ökad 
energiförbrukning (Nationellt centrum för främjande av god hälsa för barn och 
ungdom [NCFF], 2010).  
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Nya rekommendationer för vuxna från 18 år och uppåt är framtagna av 
Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) och blev antagna i november 2011 
av Svenska Läkaresällskapet (FYSS, 2011). De tidigare råden sa i korthet att 
30 minuters samlad aktivitet var bra för hälsan. De nya råden är mer specifika 
och vänder sig till olika grupper. Rekommendationerna är att vara fysiskt aktiv 
i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst av 
måttlig intensitet. Aktiviteterna bör spridas ut över flera av veckans dagar och 
utföras i pass om minst 10 minuter. Ett exempel på denna rekommendation är 
30 minuters rask promenad 5 dagar i veckan. Muskelstärkande fysisk aktivitet 
bör utövas minst 2 gånger per vecka för flertalet av kroppens stora 
muskelgrupper (FYSS, 2011).  

Den största vinsten för hälsan gör de som är minst vältränade när de börjar med 
någon form av fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2009). Vid regelbunden fysisk 
aktivitet ses klara samband med minskad risk för hjärt-kärlsjukdom, typ 2 
diabetes och övervikt (Socialstyrelsen, 2010). 

Ungefär 60 % av den vuxna befolkningen i världen når idag inte upp till den 
rekommenderade nivån av fysisk aktivitet (Leijon, 2009). 

 

1.3 Mannens hälsa 

Hälften av alla män och drygt en tredjedel av alla kvinnor i åldrarna 16-84 år är 
överviktiga eller feta. Betydligt fler män än kvinnor får typ 2 diabetes före 50–
60 års ålder (Socialstyrelsen 2009). Bukfetma är en oberoende riskfaktor för 
hjärt- och kärlsjukdom hos medelålders män, mer betydelsefull än den totala 
vikten (Lakka, Lakka, Tuomilehto & Salonen, 2002). 

Beräkningar för hela Europa visar att ett för litet intag av frukt och grönsaker 
orsakar 19 procent av dödsfallen i hjärt- och kärlsjukdom (Livsmedelsverket, 
2010). I Sverige äter män 5 % av rekommenderat intag av frukt och grönsaker 
mot kvinnorna som äter 13 % av rekommenderat intag (Socialstyrelsen, 2009). 

Medellivslängden för den svenske mannen var år 2008 79,1 år och för den 
svenska kvinnan 83,1 år. I yngre åldrar är risken för män att dö i skador det 
som betyder mest för att fler män än kvinnor dör, medan i högre åldrar har 
hjärt- och kärlsjukdomarna störst betydelse (Socialstyrelsen, 2009). 

I en studie bland äldre män (Shiroma, Sesso & Lee, 2012) beskrivs att 
sambandet mellan fysisk aktivitet och fetma är viktiga indikatorer för dödlighet 
även i en äldre befolkning. Äldre män (medelålder 65 år) som hade en låg grad 
av fysisk aktivitet hade lättare att bli överviktiga än män som var fysiskt aktiva 
ca 60 minuter per dag. Studien visade att fysisk aktivitet har en viktig roll för 
viktkontroll hos äldre män. 
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 1.4 Hälsofrämjande omvårdnad 

Sveriges regering har bestämt att vårdens insatser ska ha en hälsofrämjande 
inriktning (Socialstyrelsen, 2005). Den hälsofrämjande omvårdnaden har ett 
holistiskt sätt att se på individen och en utgångspunkt är att människan själv 
har förmåga att ta ansvar för sin egen hälsa. I sjuksköterskans profession ingår 
att stärka patientens tilltro till sina egna resurser (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2008). 

Patientens hälsa är beroende av att sjuksköterskan, förutom kunskaper också 
har ett förhållningssätt som gör utveckling möjlig för patienten. Omvårdnaden 
måste därför skapa en öppenhet för patienten som person och det som han/hon 
vill berätta om (Svensk sjuksköterskeförening, 2011). 

I primärvården finns unika möjligheter att hjälpa patienter med 
livsstilsförändringar (Summers Holtrop, Baumann, Arnold & Torres 2008). 
När livsstilsförändringar misslyckas för patienter, i synnerhet upprepade 
sådana, kan patienter vilja ge upp sina försök och de kan få en etikett som att 
de är ”omotiverade”. Både vården och patienten kan känna en missmodighet 
över misslyckandet men genom att förstå förändringsprocessen får vårdgivaren 
verktyg att hjälpa patienten med (Zimmerman, Olsen & Bosworth, 2000). 
Livsstilsförändringar är processer där olika sociala och psykologiska faktorer 
går i varandra. För att kunna möta patienten på den nivå där han/hon just då 
befinner sig kan olika modeller för hälsofrämjande strategier användas. En 
sådan modell kallas för Stages of Change Model vilken är en förändringscykel 
med olika faser och med ett holistiskt perspektiv (Ewles & Simnett, 2005). 

Genom att förstå de olika stadierna som patienten går igenom i sin 
förändringsprocess kan vårdgivaren möta patienten på ett individuellt plan. 
Vårdgivarens uppgift är att hjälpa patienten att förflytta sig mellan de olika 
förändringsstadierna. De olika faserna i modellen identifieras enligt följande 
(Zimmerman et al., 2000):  

Prekontemplation: Individen är inte alls medveten om att en förändring 
behövs.  

Kontemplation: Individen överväger en förändring. Under denna period kan 
individen sätta upp olika hinder t ex tid och kostnader. 

Förberedande: Individen kan i detta stadium experimentera med små 
förändringar när beslutsamheten om förändring ökar. 

Beslut, handling: På detta stadium är uppmuntran viktigt eftersom handling 
visar på en önskan till en förändring. 
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Upprätthållande av förändringen: Livsstilsförändringen håller i sig över tid. 

De flesta individer får återfall innan nya vanan har blivit ett med individen. 

1.5 Distriktssköterskans hälsosamtal med patienten med typ 2 diabetes 

I primärvården möter distriktssköterskan med specialistutbildning i 
diabetessjukvård, människor med typ 2 diabetes. Denna distriktssköterska har 
ett viktigt ansvar i teamarbetet kring patienten och ansvarar för undervisning av 
patienter och anhöriga. Omvårdnadsarbetet utgår från patientens kunskaper, 
livssituation och förmåga att hantera sin sjukdom (Vårdpraxis, 2010). 

I distriktssköterskans undervisning ingår att samtala om kosten. Kosten i 
svensk diabetesvård ska vara anpassad efter individen och detta ställer stora 
krav på att distriktssköterskan är lyhörd och kunnig och att patienten får 
inflytande över sin behandling (SBU, 2010). 

 

2. PROBLEMFORMULERING 

Hälften av alla män i åldrarna 16-84 år är överviktiga eller feta. Betydligt fler 
män än kvinnor får typ 2 diabetes före 50–60 års ålder. I Sverige kommer män 
upp i 5 % av rekommenderat intag av frukt och grönsaker (jfr kvinnor 13 %) 
(Socialstyrelsen, 2009). Beräkningar visar att ett för litet intag av frukt och 
grönsaker orsakar 19 procent av dödsfallen i hjärt- och kärlsjukdom 
(Livsmedelsverket, 2010).  

Den svenske mannens medellivslängd var år 2008 fyra år kortare än den 
svenska kvinnans. Störst betydelse för att män i högre åldrar dör tidigare än 
kvinnor är hjärt-och kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2009). 

Mot denna bakgrund om mäns hälsa fanns frågan hur distriktssköterskan med 
diabetesansvar beskriver sitt hälsofrämjande samtal med män med typ 2 
diabetes. 

 

3. SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans hälsofrämjande samtal 
med den manlige patienten med diabetes typ 2- med fokus på kost och fysisk 
aktivitet. 
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4. METOD 

4.1 Design 

En kvalitativ intervjustudie med en beskrivande design valdes som metod. 
(Polit & Beck, 2008).  

 

4.2 Urval 

Inklusionskriterierna för studien var distriktssköterskor, med diabetesansvar 
och egen mottagning för patienter med typ 2 diabetes, i primärvården i ett 
mellansvenskt län. Dessa professioner valdes för att de i sitt uppdrag har 
återkommande hälsosamtal med män och kvinnor, vilket har bidragit till att de 
fått en erfarenhet av att samtala om livsstil. Med syfte att få en så stor variation 
i intervjuerna som möjligt valdes vårdcentraler som befanns i olika typer av 
bostadsområden; hyreshusområden, villaområden, innerstadsområden. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Förfrågningar om tillstånd skickades ut till verksamhetschefer vid fem 
vårdcentraler, se bilaga 1. Verksamhetschefernas namn fanns på respektive 
vårdcentrals hemsida. Två chefer gav sitt godkännande omgående. När svaren 
från de övriga cheferna dröjde skickades påminnelser ut till dessa, se bilaga 2.  

När svar efter en tid fortfarande saknades skickades ytterligare förfrågningar ut 
till sju nya vårdcentraler. Efter hand som svar från verksamhetscheferna kom, 
skickades förfrågningar via e-post om deltagande och information om studien 
till distriktssköterskorna, se bilaga 3. Distriktssköterskornas namn fanns att 
hitta på respektive vårdcentrals hemsida. Vid några vårdcentraler fanns namn 
på flera distriktssköterskor med diabetesansvar. Samtliga fick då förfrågan om 
deltagande. Slutligen hade det kommit svar om tillstånd från samtliga chefer 
utom en. En chef sa nej till tillstånd.  

När distriktssköterskorna ringde och tackade ja gavs information om studiens 
syfte och frågor besvarades. Därefter bokades intervjuerna löpande in till dess 
att fem intervjuer var inbokade.  

Ett e-postmeddelande skickades slutligen ut till intervjudeltagarna för att 
skriftligen bekräfta tiden samt avsikten med intervjun. 
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4.4 Datainsamling 

Kunskap kan betraktas som en metall i berget där intervjuaren är malmletaren 
som ska få fram den värdefulla metallen. Ett annat sätt att tänka är att 
intervjuaren är en resenär i ett annat land, där hemkomsten kan ge en ny 
förståelse och en ny kunskap för sådant som tidigare varit något självklart 
(Kvale & Brinkman, 2009). Som en metafor i den här studien har författaren 
bilden av att vara en resenär, som reflekterar och får med sig ny kunskap hem.  

Datainsamlingen genomfördes via halvstrukturerade intervjuer med de fem 
distriktssköterskor som först tackade ja. Intervjuerna skedde på deras 
respektive arbetsplatser och på tider som de själva valt. Intervjuerna utfördes 
på distriktssköterskornas arbetsrum, utom vid två intervjuer då mötet var på en 
neutral plats på vårdcentralen.  

Att samtalsparterna känner sig bekväma hur de sitter i samtalet är viktigt. Vid 
intervjuerna satt intervjuare och deltagare bredvid varandra eller, där det var 
möjligt, lite snett emot varandra. När parterna i ett samtal sitter snett emot 
varandra är detta en optimal position för att både kunna ha ögonkontakt och 
inte ha ögonkontakt, vilket är ett avkopplande sätt att sitta för de flesta 
(Thomsson, 2010). 

Intervjuerna formades som en temabaserad studie med två konkreta teman, 
Kost och Fysisk aktivitet. Dessa skrevs ned i två cirklar på ett A4 papper som 
låg på ett bord framför intervjuare och deltagare och som rubrik stod ”Män”, 
bilaga 4. Ett suddgummi lades för att markera vilket tema som för tillfället var 
aktuellt att tala om. Pappret låg sedan framför intervjuaren och 
intervjudeltagaren under hela samtalet. Det blev då helt öppet vad intervjun 
gick ut på, vilket skapade en tydlighet för båda parter. Om samtalet började gå 
åt fel håll blev det lättare att återgå till det tema som var aktuellt för stunden 
(Thomsson, 2010 ). 

Samtliga intervjuer började med en inledande fråga med tema kost, om det var 
några särskilda tankar som distriktssköterskan hade inför att möta en man för 
ett kostsamtal. Vid intervjun fanns följdfrågor som kunde användas som 
komplettering. När temat kost verkade uttömt i samtalet ställdes en ny 
inledande fråga med tema fysisk aktivitet och män och till slut ställdes en 
avslutande fråga om råd till en ny kollega inför att möta en man för ett 
hälsosamtal, bilaga 5. Intervjuerna rörde sig mellan dessa huvudfrågor som ett 
öppet, reflekterande samtal (Thomsson 2010). 

Distriktssköterskorna intervjuades vid ett tillfälle och varje intervju tog mellan 
30 och 45 minuter. Samtalen kunde genomföras i ostördhet. Intervjuerna 
spelades in på MP3 spelare, ljudupptagningarna transkriberades (överfördes) 
till datafiler och papperskopior och båda var helt avidentifierade.  
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4.5 Databearbetning och analys 

Intervjuerna kodades 1, 2, 3, 4 och 5. Intervjumaterialen förvarades oåtkomliga 
för annan än intervjuaren. Efter varje intervju lyssnades inspelningen igenom 
för att få en bild av helheten och skrevs sedan ordagrant ut. En bearbetning av 
materialet skedde även under själva utskrivandet eftersom intervjuaren själv 
var den som transkriberade intervjuerna till pappersutskrift.  

För att göra texten långsammare och göra den mer lätt att läsa ändrades texten 
vid utskriften och fick istället formen av en dikt (Schuster, 2006). 

 

”Man kanske hör det mer hos de yrkesarbetande  

som är chefer och så  
att de inte har matlåda med sig 
att dom går ut och äter då”. 

 

Resultatet analyserades via manifest innehållsanalys. Innehållsanalys är ett sätt 
att klassificera data på ett systematiskt sätt för att få fram mönster av ämnets 
innehåll. Manifest innehållsanalys betyder att det är den text som syns som 
analyseras (Graneheim & Lundman, 2003).  

Material som motsvarade syftet med studien lyftes ut och blev till 
meningsenheter. Dessa enheter kortades ned genom kondensation med ett 
bibehållet innehåll och de nu kondenserande meningsenheterna kodades 
därefter. Koderna fördes sedan samman till kategorier och underkategorier 
vilka blev kärninnehållet i intervjuerna, se tabell 1. Skillnader och likheter från 
intervjuerna jämfördes och bildade sedan resultatet i denna studie (Graneheim 
& Lundman, 2003). 
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Tabell 1: Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, 
kategori och underkategori 
 
 
Meningsen-
het 

Kondenserad 
meningsenhet  

Kod Under-
kategori 

 

Kategori 

Männen äter 
mindre 
sötsaker. De 
äter mer för 
mycket av 
maten, förstår 
du hur jag 
tänker? De tar 
för stora 
portioner. Det 
ligger inte 
riktigt lika 
mycket 
sötsaker, 
kaffebröd i det 
könet. 

Männen äter 
mindre sötsaker. 
De äter mer för 
mycket av 
maten, väldigt 
stora lass. 

Män äter för 
stora 
portioner. 

Portionsstor-
lekar och 
måltidens 
innehåll. 

Samtal om 
kost. 

 

5. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Distriktssköterskorna ombads delta i studien. De blev informerade att 
deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta deltagandet 
utan att de behövde ange skäl för detta och därmed uppfylldes principen för 
autonomi och integritet.  

Om distriktssköterskors hälsofrämjande samtal med män med typ 2 diabetes 
synliggörs, kan en ökad medvetenhet om betydelsefulla strategier för en 
hälsofrämjande omvårdnad hos män lyftas fram, och bidra till en 
hälsosammare livsstil hos män. Därmed kan denna studie bidra med principen 
att göra gott (Northern Nurses´ Federation, 2003). 
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6. RESULTAT  

Resultatet kommer att redovisas enligt nedanstående tabell (tabell 2): 

Tabell 2: Resultatet redovisat i kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Mötet i hälsosamtalet • Bemötande avseende på kön 
• Att komma ensam eller 

tillsammans med sin partner 

Samtal om livsstilsförändringar • Från informatör till coach 
• Att skapa delaktighet  
• Behovet av stöd  
• Svårigheter 

Samtal om kost • Att handla mat 
• Att laga mat 
• Portionsstorlekar och 

måltidens innehåll 
• Alkohol 

Samtal om fysisk aktivitet • Egenaktiviteter och 
gruppaktiviteter  

• Motivation  

Samtal om männens inställning till 
kroppen 

• Övervikt 
• Kroppens utseende 

Råd till en ny distriktssköterska som 
ska träffa en man för hälsosamtal 

 

 

Deltagarna i intervjun benämns som distriktssköterskor, intervjudeltagare eller 
hon eftersom samtliga var kvinnor. 

 

6.1 Mötet i hälsosamtalet 

6.1.1 Bemötande avseende på kön 

En inledande fråga till samtliga distriktssköterskor var om det fanns några 
särskilda tankar hos dem inför mötet med en man med diabetes. Alla 
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distriktssköterskor beskrev att män och kvinnor behandlades lika och att de inte 
medvetet tänkte på att det var någon skillnad, om det var en man eller en 
kvinna de skulle möta. Några berättade att de i mötet med en man funderade på 
vem som lagade maten hemma. 

”Inte så här generellt snabbt, men så börjar jag tänka i mitt huvud 
nu… att man funderar över vem som lagar maten hemma kanske, mer 

så… för det kan vara könsbundet eller har varit det mer i den 
generationen som kanske männen är, som får diabetes idag.  Men 
annars tror jag inte att jag tänker på det i relation till man så.” 

Intervjudeltagare 4. 

 

6.1.2 Att komma ensam eller tillsammans med sin partner  

De flesta distriktssköterskorna kallade vid kostsamtalet enbart den person som 
var patient till besöket. Ibland, vid en nyupptäckt diabetes hos en man, kunde 
en partner komma med, men oftast kom mannen ensam. Det var inte alls 
vanligt att en partner kom med om det var en kvinna som var patient.  

En av distriktssköterskorna bjöd vid en nyupptäckt diabetes som rutin alltid in 
den person patienten delade sina måltider med. Hon beskrev att när hon 
träffade en manlig patient och hans hustru var med, att hustrun ibland tog 
mycket ansvar för att mannen skulle må bra. Hustrun kunde då styra samtalet 
så att detta fick till följd att mannen backade tillbaka. I sådana fall kunde det 
vara bättre att få prata ensam med mannen för att fånga upp det han själv ville 
prata om. En man var ofta mindre orolig för sin hälsa än vad hans hustru var.  

”Och då är det ju väldigt mycket fruar som är överbeskyddande. Det 
är inte så ofta åt andra hållet och då hamnar ju mannen lite mer i en 
” ta-hand-om -mej” situation kanske. Det kanske jag kan se mer men 

det är då för att jag får ha båda parterna med och hör det här hur de 
pratat sins emellan och hustrun är så noga att han ska må så bra som 

möjligt och göra det jag säger, lite så är det ju. Och då har de kanske 
inte så mycket talan, kanske mannen ifråga, utan han lyssnar och tar 
in”. Intervjudeltagare 2 

 

6.2 Samtal om livsstilsförändringar 

6.2.1 Från informatör till coach 

Flera av distriktsköterskorna beskrev vikten av att stärka patienten, om 
patientens eget ansvar och att distriktssköterskans ansvar, att vara den som gav 
patienten redskap som förde honom framåt. Synen på patienten som en egen 
individ var ett synsätt som utvecklades mer och mer. Detta beskrevs som en 
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skillnad mot den tidigare pedagogiken som mestadels handlade om att 
förmedla information till patienten. Nu handlade det också om att vara 
patientens coach, att distriktsköterskan måste få patienten med sig, att det var 
patientens vård. Intervjudeltagarna beskrev att andra sorters samtal då uppstod, 
samtal där patienterna öppnade sig mer vid besöken. En distriktssköterska 
berättade att hon numera betraktade sitt uppdrag helt annorlunda än tidigare 
och att pedagogisk utveckling var mycket viktigt för att inte fastna i mönster.  

”Jag har ändrat sätt att jobba, för att jag tror, att jag trodde att jag 
kunde få alla, att alla skulle ligga bra för att – jag är nog lite ambitiös 

så… men jag kan inte ändra på allting- det vet jag nu. Nu fokuserar 
jag på några grejor och det primära är att först och främst få förstå 
sjukdomen, tror jag. Jag kommer ingenstans, för det är ändå deras 

sjukdom. Jag kan inte göra något åt deras sjukdom, jag är ju deras 
coach och jag ska få dem framåt, för att få dem att förstå. För mycket 

det här med kost och motion det är ju sån´t som dom kan göra. Sedan 
kan jag ge dem redskapen, så kan jag tycka”. Intervjudeltagare 3 

 

6.2.2 Att skapa delaktighet  

Flera av distriktssköterskorna beskrev att kost kunde vara ett laddat ämne att 
tala om, lika känsligt som att prata om alkohol. Det var viktigt för 
distriktssköterskan att etablera en god kontakt med mannen för en fortsatt bra 
relation och dialog. Det fanns en samstämmighet bland distriktsköterskorna att 
om mannen skulle få kunskap om sin sjukdom, att förstå sin sjukdom och ta 
eget ansvar för den, så måste han få bli delaktig i omvårdnaden. De beskrev att 
det för mannen var viktigt att vara med i förändringsprocessen. En man blev 
öppen för att göra en förändring om samtalet nådde fram till att han lyssnade 
och tog till sig råden.  

Flera av distriktssköterskorna berättade att de ställde öppna frågor om 
välbefinnande i det hälsofrämjande samtalet. Ibland kunde det vara bättre att 
ställa mer konkreta frågor vad mannen önskade få hjälp med, eftersom män 
ofta hade ett accepterande förhållningssätt om deras värden inte var bra. Om 
distriktssköterskan då frågade, svarade de flesta att de ville göra något åt sina 
dåliga värden. 

”Jag har ju börjat fråga mer och mer ” Varför kommer du hit? Vad 
hade du tänkt dej” och då vet dom inte riktigt. Det är väldigt sällan 
”ja, jag tänkte vi skulle prata om att jag sover så dåligt” eller ”jag är 

så stressad” eller ”varför det är så svårt att äta rätt”. Det blir mer att 
”jag vill veta mina värden, det är väl därför jag är här”. 

Intervjudeltagare 2 
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6.2.3 Behovet av stöd  

En distriktssköterska beskrev att generellt ville mannen komma oftare, ville 
veta mer och var mera hjälpsökande. Hon ansåg att män gärna ville ha tätare 
kontakt istället för att det blev för långa intervaller mellan besöken. Män med 
nydebuterad diabetes kunde ses ha ett större behov av att diskutera sin nya 
situation med distriktssköterskan jämfört med kvinnorna, dessa kanske kunde 
mer ta tag i sin situation på egen hand. Vid intervjuerna framkom att männen 
tyckte om att få mer handfasta råd när det gällde kosten, att det blev lättare då  

”Särskilt män tycker det är bra att distriktssköterskan tar ansvar för 

uppföljning”. Intervjudeltagare 1 

 

6.2.4 Svårigheter 

Några av intervjudeltagarna beskrev att det kunde vara svårt att veta vad en 
man ville få ut av ett besök. En del män kunde sitta helt tysta under besöket. En 
distriktssköterska beskrev också att hon kunde tro att hon nått fram i samtalet 
om kost med mannen, sedan visade det sig att hon faktiskt inte hade det. Det 
var svårt att komma vidare i behandlingen av en man som var fast i sina vanor. 

”Det kan bli en jättebra dialog om kosten och sådana som tycker att 
dom äter bra och sedan visar det sig att de inte gör det ”. 

Intervjudeltagare 3 

 

6.3 Samtal om kost 

6.3.1 Att handla mat 

Distriktssköterskorna beskrev att det mest var kvinnan som handlade hem 
maten. Det framkom att om mannen lagade maten var det också oftast han som 
handlade. 

”Ja för att det är ju VAD de ska äta som är problemet och vad man 

ska handla vad det finns för alternativ och jag kan inte säga men… 
jag har en känsla av att det är mer kvinnorna som handlar och står 
för mathållningen. Men är det mannen som lagar maten så handlar ju 

han också naturligtvis.” Intervjudeltagare 2 
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6.3.2 Att laga mat 

Intervjudeltagarna berättade att det mest var kvinnan som lagade maten. En 
liten förändring kunde ses i att män i femtioårsåldern lagade mat och dessa 
män var mer intresserade av mat överhuvudtaget. De var då ofta bra på att laga 
mat och att använda grönsaker och de ville också att det skulle smaka gott.  

”Oftast – säger de att – ”ja- det hon gumman hemma som lagar 

maten” - så brukar dom säga”. Intervjudeltagare 1 

 

6.3.3 Portionsstorlekar och måltidens innehåll 

Distriktssköterskorna beskrev att äldre män åt inte så mycket grönsaker. Det 
framkom också vid intervjuerna att de män som inte lagade så mycket mat, 
men som ändå kunde laga en enklare husmanskost, inte heller använde så 
mycket frukt och grönsaker i sitt hushåll.  

Intervjudeltagarna beskrev att män ofta inte tyckte att grönsaker var mat. De 
tyckte att det kunde vara ett motstånd att prata om grönsaker med män, men 
när grönsaker diskuterades lite mer ingående kunde det visa sig att det ändå 
kunde finnas några grönsaker de gillade. När männen fick nya förslag var de 
ändå inte ovilliga att prova nytt. Distriktssköterskorna tyckte att det gick något 
lättare att prata om grönsaker med yngre män. 

Vid intervjuerna beskrev distriktssköterskorna att de män som åt ute på 
lunchrestauranger ofta fick i sig en mat som var fet. När intervjudeltagarna gav 
vägledning om grönsaker från salladsbordet började männen att ta av 
grönsakerna. Distriktssköterskorna sa att de kunde känna sig osäkra på om 
männen faktiskt gjorde det.  

”Det verkar som uteätarna tänker på att äta grönsaker men jag 

undrar när jag ser de stora magarna”. Intervjudeltagare 2 

 

I intervjuerna framkom att det var vanligt att män åt för mycket och att de åt 
för stora portioner. Männen beskrevs som att de tyckte det var viktigt med kött 
och potatis, feta såser och korvar. En distriktssköterska sa att kanske de som 
arbetade hårt fysiskt trodde att de behövde äta mer av just sådan mat. En 
distriktsköterska uttryckte att ”män vill äta rejäl mat och vara en kraftig karl”. 

I intervjuerna kunde framkomma att hälsosam mat kunde män tycka var lika 
med tråkig mat och de kunde tänka att det var ”diet”. En distriktssköterska 
ansåg också att det fanns en brist på kunskap hos mannen att kosten var viktig 
för hälsan.  
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”Frågar man kring grönsaksdelen tror jag att män svarar att de äter 

mindre än kvinnor men det är ju bara en känsla…för då diskuterar 
man vem som lagar maten hemma och så får jag ändå upplevelsen att 
männen kanske inte tar det på tallriken lika mycket fast det finns. Att 

man inte … Ja, jag vet inte vad det kan stå för ... att man behöver det 
andra- om man är grovarbetare eller jag vet inte… Det är en känsla, 

att det är viktigt med potatis och kött, det andra kommer se´n”. 
Intervjudeltagare 4 

 

6.3.5 Alkohol  

Flera av distriktssköterskorna beskrev att de ansåg att männens 
alkoholkonsumtion generellt var större än kvinnornas. Det var också skillnad i 
vilken sorts alkohol som dracks. Män drack mer öl och whisky medan kvinnor 
drack mer vin. 

”Ja - oftast dricker de ju inte så mycket öl… alltså jag tror inte de 
ljuger medvetet utan dom förtränger vissa saker som dom gör, har jag 

kommit på. Intervjudeltagare 1 

 

6.4 Samtal om fysisk aktivitet 

6.4.1 Egenaktiviteter och gruppaktiviteter 

Män föredrog egna fysiska aktiviteter framför gruppaktiviteter, så beskrev 
intervjudeltagarna det. En man klev inte så gärna in i t ex en gymnastikgrupp.  

”Ja, jag tror inte jag träffat en man som gått på bassängträning”. 

Intervjudeltagare 3  

 

6.4.2 Motivation 

I intervjuerna framkom att männen vara mindre motiverade till fysisk aktivitet 
än vad kvinnor var. Många män började motionera först när de hade fått sin 
sjukdom. I samtalen om fysisk aktivitet kunde en del mäns gamla meriter 
fångas upp eftersom många män ofta tidigare hade varit fysiskt aktiva. 
Distriktssköterskorna beskrev att män gärna ville se resultat av sin motion och 
kunde då vara intresserade av stegräknare, styrketräning och föredra cykling 
framför promenader. Intervjudeltagarna berättade att en del män tyckte att 
stavgång såg lite löjligt ut, men fler och fler män hade börjat använda stavar 
vid promenader. 
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”Det skulle vara lättare att prata om kvinnor för de ska ta ansvar för 

sina föräldrar, för hans föräldrar, för barn och barnbarn och ordna 
med- så de hinner inte själva. Det är mycket vanligt, det hör jag inte 
hos män-utan det är upp till dom. Vill dom motionera så kan dom nog 

få till det.” Intervjudeltagare 4 

 

6.5. Samtal om männens inställning till kroppen 

6.5.1 Övervikt  

Intervjudeltagarna beskrev att män hade, innan de fick diabetes, oftast inte 
tidigare försökt gå ned i vikt. En av distriktsköterskorna berättade att när 
hennes samtal hade blivit mer öppna, fanns det män som kunde berätta om att 
de tidigare hade gjort försök med viktnedgång.  

”Där skiljer det sig från början också, som barn- att ja, men pojkar 

ska vara kraftiga och rejäla och flickor ska vara små och nätta och 
ska inte vara tunga och så där.” Intervjudeltagare 5 

 

6.5.2 Kroppens utseende 

Distriktsköterskorna beskrev det som att en man både kunde vara medveten om 
och kunde tala om sin kropp. Det framkom att mannen kunde vara nöjd med 
sin kropp även om magen putade ut. Han kände inte sig bedömd utifrån sin 
vikt. En man kunde också vara nöjd om hans värden var bra, trots en övervikt. 
Det beskrevs vid intervjuerna att det även fanns män som önskade minska sin 
vikt. 

”Ja jag tror män är ju mer avslappnade till sin … hur de ser ut… till 
sin kropp, än vad kvinnor är. Där kan det handla om fem kilo, att de 
vill gå ned och männen är kanske inte ens har reagerat på sin mage 

på det sättet, dom har ju mera äppelmage.” Intervjudeltagare 2 

 

6.6 Råd till en ny distriktssköterska som ska träffa en man för hälsosamtal 

Det fanns en samstämmighet hos distriktsköterskorna att det bästa rådet inför 
att möta en man var att vara neutral och öppen. Att lyssna in och att inte styra 
in honom på något han inte hade tänkt prata om. 

”Lyssna in lite mer, låt det ta tid, låt dom få själva berätta och få 
forma samtalet men styr dom inte in på någon väg som dom 

egentligen inte hade tänkt sig att berätta om. För vi har ju vår mall 
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där vi tror att vi ska fånga in allting, men där kan man missa, särskilt 

med män… En kvinna berättar nog mer öppet och kan mer ha en 
dialog. Männen blir mer tysta och då gäller det att inte vara för snabb 
utan vänta en stund och ställa följdfråga på det dom själva säger. Det 

kan jag tycka när det gäller män, du får inte forcera så mycket.” 
Intervjudeltagare 2 

 

6.7 Sammanfattning av resultatet  

Distriktssköterskorna beskrev att män ofta inte tyckte grönsaker var mat och 
det kunde vara svårt att prata om grönsaker med män. Yngre män beskrevs äta 
mer grönsaker än äldre män. Mäns portionsstorlekar var ofta för stora och kött 
och potatis beskrevs som viktigt för dem.  

Intervjudeltagarna beskrev att män föredrog fysiska aktiviteteter på egen hand 
framför gruppaktiviteter och de började ofta motionera först vid sjukdom. Vid 
intervjuerna framkom att män gärna ville se ett resultat av sin fysiska aktivitet. 

Intervjudeltagarna beskrev att de inte hade några särskilda tankar när de skulle 
möta en man för hälsosamtal. Det som de ansåg vara viktigt var, att i samtalet 
med mannen, skapa en delaktighet i förändringsprocessen. Ibland var det svårt 
att veta vad mannen ville få ut av besöket och då kunde det vara bättre att ställa 
mer konkreta frågor. Distriktssköterskornas beskrivning av mannen var att han 
vid besöken kunde vara hjälpsökande och behöva få handfasta råd. 

Distriktssköterskorna beskrev att män ofta tidigare i livet inte försökt minska 
sin vikt. Trots en övervikt kunde en man vara nöjd om hans värden var bra. 

 

7. DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

Författaren har, genom att tidigare ha arbetat som distriktssköterska med 
diabetesansvar, en förförståelse för ämnet i studien och detta kan ses både som 
en tillgång och ett hinder för resultatet. Tillgången gjorde det lätt som 
intervjuare att förstå ämnet och det deltagarna berättade. Ett hinder var att det 
kunde finnas svårigheter att göra sig fri från egna tidigare erfarenheter av 
hälsosamtal med män, vilket kunde påverka studiens resultat. 

Syftet med den här studien var att beskriva distriktssköterskans hälsofrämjande 
samtal i mötet med män som hade diabetes typ 2. Vilken metod som väljs för 
en studie beror på vilket syfte studien har. Vid en studie som denna, där dialog 
krävs mellan intervjuare och intervjudeltagare, krävs ett personligt möte där 
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möjlighet ges till reflexioner och förklaringar (Polit & Beck, 2008). En 
kvalitativ intervjustudie valdes därför till denna studie.  

Resultat av studien rör endast intervjuerna med dessa fem distriktssköterskor 
och kan inte generaliseras. 

Valet av intervjudeltagare gjordes för att distriktsköterskor med diabetesansvar 
i primärvården regelbundet samtalar med patienter om kost och fysisk aktivitet. 
Från början gjordes ett medvetet urval av fem vårdcentraler med en 
utgångspunkt att få intervjudeltagare från olika typer av bostadsområden 
(såsom innerstad, ytterområden) allt för att få så stor variationsbredd som 
möjligt. Med tanke på studiens tidsplan låg dessa vårdcentraler inom en rimlig 
restid.  

Tiden gick och det dröjde innan alla tillstånd från verksamhetscheferna kom. 
En erfarenhet som författaren gjorde är att den som ska göra en intervjustudie 
bör förbereda sig och vara ute i god tid för att hinna få tillstånd inom rimlig tid 
för en studies genomförande. Det är bra att från början i god tid begära in 
tillstånd för intervjuerna.  

Tidsbristen och väntan på tillstånd fick författaren att delvis överge de 
ursprungliga planerna om de först tänkta vårdcentralerna. Den geografiska 
spridningen blev nu större och restiderna längre än som först var tänkt. Det 
blev ändå en god variation eftersom intervjuerna nu kom att ske både på 
mindre och större orter av lite olika karaktärer.  

Det som skulle tillfört ytterligare en dimension till studien hade varit en 
intervju med en distriktssköterska som mötte män med andra kulturella 
bakgrunder. I studien fanns ingen distriktssköterska verksam i något 
bostadsområde med en befolkning från olika kulturer. Det har inte framgått vid 
intervjuerna om olika kulturella erfarenheter fanns hos intervjudeltagarna. 

Vid vissa vårdcentraler fanns fler än en distriktssköterska med diabetesansvar. 
En verksamhetschef som gav sitt tillstånd hänvisade författaren till den ena av 
dessa. Vid en annan vårdcentral, där det också fanns flera, gjorde författaren 
urvalet av den distriktssköterska som först hörde av sig genom telefonsamtal. 
Samtliga intervjudeltagare var kvinnor och hade varit distriktssköterskor 
mellan 7 och 26 år. En intressant aspekt hade varit att intervjua en manlig 
distriktssköterska, för att höra hur han såg på mötet med en man i 
hälsosamtalet.  

Förutsättningen för ett möte där ett förtroendefullt samtal skapas är att det finns 
en trygg atmosfär. Inledningen till förtroendet börjar redan första kontakten i 
telefonsamtalet. Innan intervjun påbörjas är det viktigt att återigen berätta om 
syftet med studien, om konfidentialitet och om rätten att avbryta deltagandet i 
studien. Totalt var en timma avsatt för intervjuerna för att, förutom själva 
intervjun, både kunna ha en inledning och en avslutning av samtalet, allt i syfte 
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att skapa trygghet. Avtalad tid hölls varje gång. Under en intervju ger en 
deltagare mycket av sig själv som person och efteråt kan en känsla av tomhet 
infinna sig (Thomsson, 2010). Den avslutande delen av samtalet är därför 
viktig för att rama in mötet och ge ett bra slut. Författaren har sedan tidigare en 
stor erfarenhet av att samtala och intervjua patienter och detta medförde att 
intervjusituationen kändes välbekant och trygg.  

MP3 spelare användes och fungerade utan tekniska missöden. Intervjuaren tog 
fram MP3 spelaren och förklarade att det var svårt att hinna med att anteckna 
allt för hand och därför behövdes en ljudinspelning. Ingen av 
intervjudeltagarna verkade bli störd av att samtalet skulle komma att spelas in. 
Samtliga intervjuer utfördes utan störningsmoment eller avbrott. 

Författarens tidigare erfarenheter som distriktssköterska med diabetesansvar 
gjorde att författaren var känd för en av intervjudeltagarna. Vare sig 
intervjuaren är känd eller okänd för den som ska intervjuas så kan resultatet 
påverkas. Thomsson (2010) menar att det är viktigt att intervjuaren reflekterar 
över detta, eftersom olika relationer skapar olika slags reflektioner. Att 
intervjuare och intervjudeltagare var kända för varandra gjorde att det, enligt 
författarens åsikt, blev en stor öppenhet i samtalet. Vid tiden för studien 
arbetade författaren som klinisk adjunkt och hade i den rollen mött en av 
deltagarna vid ett tidigare tillfälle. Enligt författaren är det osäkert hur detta 
påverkade intervjun. 

Vid en förnyad intervjustudie skulle studien förläggas geografiskt längre bort 
så att ett neutralt utgångsläge skapades för samtliga deltagare så att 
trovärdigheten i studien ökades.  

Författaren ensam har analyserat materialet i studien. Trovärdigheten skulle 
öka om ytterligare en person lyssnat på intervjuerna. 

Analysmetoden i studien är en manifest innehållsanalys. Innehållsanalys kan 
användas för att plocka isär innehållet i intervju där delarna förs samman till en 
helhet som sedan bildar resultatet av studien. Den manifesta formen av 
innehållsanalys är den synliga analysen av texten och är lämplig analys på en 
nivå av denna studie (Graneheim & Lundman, 2003). 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Under intervjuerna berättar deltagarna att det kan vara svårt att diskutera 
grönsaker med männen. Intervjudeltagarnas iakttagelser pekar på det som 
statistiken i Sverige har visat, att män äter mindre mängd grönsaker än kvinnor 
(Socialstyrelsen, 2009). Matvanor lärs in under tidig barndom och dessa vanor 
kvarstår gärna eftersom vanans makt är stor. För en äldre generation fanns inte 
grönsaker tillgängliga året runt, människor åt efter säsong och de grönsaker 
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som odlades var oftast rotfrukter. Med en bristande vana följer en bristande 
kunskap om vilka grönsaker som finns och hur de smakar.  

Den här studien visar också på att det kan finnas skillnader mellan kön och 
fysisk aktivitet. Män vill gärna se resultat vid fysisk aktivitet och motionerar 
hellre i egen aktivitet än i grupp  

I en avhandling skriver Leijon (2009) att även om enskilda individer kan känna 
eget ansvar för sin fysiska aktivitet, så vill individerna delvis dela det med 
personalen i hälso- och sjukvården. I avhandlingen belyser Leijon att i olika 
studier i Östergötlands landsting visade en av fyra personer med BMI > 30, 
eller de som var fysiskt inaktiva, att de önskade stöd för att åstadkomma en 
förändring. Mer än hälften av dessa önskade få ett sådant stöd från hälso- och 
sjukvården. 

I författarens studie beskrev intervjudeltagarna att det kunde vara svårt att veta 
vad mannen ville få ut av ett samtal. Han kunde sitta tyst och han kom oftast 
inte med konkreta problem som han ville ha hjälp med. En kanadensisk 
undersökning (Wide, Mok, Mc Kenna & Ogrodniczuk, 2011) visade att män 
tenderar att inte vilja avslöja sina emotionella problem för sin familjeläkare, 
inte ens om så allvarliga tankar som självmord fanns.  

En besökare i sjukvården är i ett underläge gentemot personalen, dels att vara 
på främmande mark och dels att kanske känna oro över ohälsa och sjukdom. 
Ohälsa och hjälplöshet kan av mannen uppfattas som ett hot mot den maskulina 
identiteten (Tannenbaum & Frank, 2011). Refererat till detta hot tolkar 
författaren att mannen skulle kunna känna sig hjälplös och i beroendeställning 
om han ställer frågor i hälsosamtalet. Följden kan bli att han då istället kanske 
väljer att vara tyst. 

Det finns olika skäl till varför en man sitter tyst vid ett besök. Det kan handla 
om att han vill förneka sin diabetessjukdom eller vill trotsa den. Ett motstånd 
mot själva livsstilsförändringen kan finnas. Zimmerman et al. (2000) beskriver 
att ibland kan hälsorådgivaren ha gått för fort fram, och patienten visar då detta 
genom att visa motstånd, och det hälsorådgivaren då måste göra är att backa i 
samtalet, visa empati och ställa öppna frågor. 

Distriktssköterskan behöver i de hälsofrämjande samtalen ha verktyg för att få 
struktur på samtalen. Ett sådant strukturerat verktyg kan då vara Stages of 
Change model med de olika faserna i förändringsprocessen (Zimmerman et al., 
2000). Distriktssköterskan kan t ex vid ett besök identifiera att patienten 
överväger en förändring t ex att börja motionera och kan då tillsammans med 
patienten utforska olika sätt att tänka kring detta. Vid nästa besök återkopplas 
till det föregående besöket för att se om någon förändring i tankeprocessen har 
skett. För uppföljning är dokumentation om vilket aktuellt stadium patienten 
befinner sig i viktigt (Singer, 2007). För att hjälpa patienten att flytta sig 
mellan de olika stegen kan motiverande samtal (MI, motivational interviewing) 
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användas. MI är en samtalsmetod där sjuksköterskan hjälper patienten att själv 
utforska sina motiv för ett visst beteende (Miller & Rollnick, 2002). 

Distriktssköterskorna berättar mycket om den pedagogiska utveckling som har 
skett när det gäller samtal om livsstilsförändringar. Genom att ställa öppna 
frågor kan andra sorters samtal uppstå, om sådant som mannen själv vill tala 
om. Flera distriktssköterskor beskriver att det är viktigt att inte ha för bråttom i 
samtalet med mannen utan att lyssna och vänta in. Då kanske det till slut 
kommer, det som mannen vill prata om. Enligt Svensk sjuksköterskeförening 
(2011) innebär detta förhållningssätt en möjlighet för mannen att utvecklas, att 
han blir sedd som person.  

Den hälsofrämjande omvårdnaden ska utgå från att människor själva är 
kompetenta till att skapa hälsa och vården ska ha fokus på den värld som 
människan lever i (Svensk sjuksköterskeförening, 2008).  

 

De intervjuade distriktssköterskorna berättade inledningsvis samstämmigt att 
de inte hade några särskilda tankar inför att möta en man i hälsosamtalet. De 
ansåg spontant att båda könen bemöttes lika och att distriktssköterskorna 
försökte se individen i mötet. Efter en stund började några tänka vidare över 
frågan och kom underfund med att de hade tankar kring kön inför mötet. Det 
fanns till exempel funderingar om vem som lagade maten.  

I vården anser Jorfeldt (2010) att människor beskrivs som könlösa genom att 
till exempel använda ord som patient, individ och sjuka. Dessa ord bidrar till 
ett könlöst tänkande och leder till att olikheter som finns, inte syns. De i vården 
inlärda könlösa benämningarna, som till exempel ordet patient, kan vara en av 
orsakerna till att distriktssköterskorna, som en första tanke i studien, tänker att 
benämningen ”man” är detsamma som ordet patient och tankarna leder då fram 
till ett neutralt tänkande. Elvin-Nowak & Thomsson (2003) skriver att kön är 
något som vi inte bara är. Vi ”gör kön”, och det är något vi alla gör aktivt men 
inte medvetet, redan från att vi är små. Vi föds in i sammanhang med normer 
om att kvinnor ska vara feminina och män maskulina. Dessa normer varierar 
beroende på i vilken tid och kontext vi lever i.  

I en norsk studie (Foss & Sundby, 2003) finns beskrivet hur både 
sjuksköterskor och läkare, oavsett sitt eget kön, samstämmigt har en bestämd 
uppfattning om skillnader mellan kvinnliga och manliga patienter. 

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) står stadgat att hälso-och sjukvården ska ge 
en god hälsa och en vård på lika villkor till hela befolkningen, lag (1997:142). 
Lagen kan uppfattas att det är vårdens skyldighet att alla ska behandlas lika, 
vilket kan bidra till att distriktssköterskorna beskriver att de följer lagen med 
lika behandling för alla.  
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Författaren anser att det i Sverige idag även finns en politisk korrekthet att 
tänka och säga att män och kvinnor behandlas lika. Det är lite provocerande att 
påstå det motsatta. 

Inom hälso-och sjukvården finns ingen tydlig definition på vad jämställd vård 
är. Enligt Smirthwaite (2007) blandas begreppet ibland ihop med jämlikhet. 
Jämlikhet är ett vidare begrepp som handlar om samma rättigheter vad gäller 
exempelvis social klass och kön.  

Jämställdhet handlar om förhållandet mellan män och kvinnor, att ha lika 
villkor. Män och kvinnor är olika och kan därmed naturligt ha olika behov. 
Jämställd vård betyder att män och kvinnor får den vård de behöver. Vården 
behöver därför vara både lik och olik. Öhman (2009) anser att det är mycket 
litet skrivet om frågor om kön inom omvårdnad och frågorna diskuteras sällan i 
vården. Hennes åsikter är att inom vårdområdet finns fortfarande mycken 
omedvetenhet om bemötande och vården skulle kunna bli mer jämställd genom 
ökad kunskap. 

Flera av distriktssköterskorna beskrev i intervjuerna att deras erfarenheter av 
män utanför yrkesrollen, påverkade hur de såg på sina professionella möten 
med män. Om distriktssköterskans privata erfarenhet var att män kunde vara 

lite hjälplösa, så beskrev hon att hon inte tyckte det var så konstigt att männen 
hon mötte i arbetet också var det. En distriktssköterskas egen erfarenhet var att 
män gärna både handlade och lagade mat och hon beskrev att hon tänkte att 
många män nog gjorde så.  

Om distriktssköterskans erfarenhet är att män är lite hjälplösa, så påverkar det 
troligen hennes bemötande av män i vården. Det kan påverka henne att hjälpa 
mannen mer än vad han faktiskt behöver.  

Ett exempel på en sådan hjälpande inställning kom fram i studien 
”Tvättsäcksprojektet” på Hudkliniken, Danderyds sjukhus Där kunde man med 
hjälp av hur fulla tvättsäckarna var i de kvinnliga respektive manliga 
behandlingsrummen, se skillnader i ordination och behandling mellan 
kvinnliga och manliga patienter med psoriasis och eksem. Skillnader sågs då 
som inte tidigare varit kända. Männen i studien fick i större utsträckning 
behandling på mottagningen med smörjningshjälp och ljusbehandling, vilket 
ledde till att tvättsäckarna i deras behandlingsrum blev fulla. Kvinnorna 
ordinerades oftare egenbehandling och slutade med sina ljusbehandlingar efter 
färre behandlingar, vilket gjorde att tvättsäckarna bara blev hälften så fulla i 
deras duschrum (Osika, Evengård, Waernulf & Nyberg, 2003). 

Smirthwaite (2007) anser att fördomar som kan finnas om kön inom medicinen 
kan beskrivas på tre sätt: 1) att överdriva könsskillnader 2) att tänka bort 
könsskillnader där de faktiskt finns 3) att tänka att patienten är typisk för sitt 
kön. Både män och kvinnor kan råka ut för detta. 



 

 

 

23

En distriktssköterska beskriver en social skillnad som kan finnas. En person 
med bra utbildning kan ta till sig mer kunskaper om hälsosam mat, och kanske 
också är mer mån om sin hälsa. En annan intervjudeltagare beskriver att utifrån 
hennes erfarenhet tror män med hårda kroppsarbeten, att det är kött och potatis 
som behövs, ”det andra kommer sedan”. Detta pekar på en attityd i samma 
riktning som i en engelsk studie,”Real men don´t diet” (Gough, 2006), en 
studie om hur män, mat och hälsa framställs i massmedia. I studien beskrivs att 
män betraktar hälsosam mat som omaskulin, riktiga män äter inte hälsosam 
mat. Ytterligare en studie (Gough & Conner, 2006) pekar på slutsatser som att 
män inte anser att de blir mätta på hälsosam mat och att den inte smakar gott. 

Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2009 visar att personer med låg inkomst eller 
kort utbildning, äter mindre med frukt och grönsaker än andra. Conell (2008) 
skriver att skillnader mellan män och kvinnor ibland kan tydas som skillnader 
mellan kön, när olikheterna i själva verket mer kanske handlar om social 
tillhörighet.  

 

7.3 Konklusion  

 Syftet med studien var att beskriva distriktsköterskans hälsofrämjande samtal 
med män som har typ 2 diabetes, med fokus på kost och fysisk aktivitet. 
Författaren var intresserad av hur distriktssköterskor ser på mäns hälsa utifrån 
dessa faktorer. 

I studien beskriver intervjudeltagarna att det finns svårigheter att prata om 
grönsaker med män och att män ofta äter för stora portioner. Vidare framgår i 
studien att när distriktssköterskornas diskuterar fysisk aktivitet med män, vill 
männen gärna motionera på ett sådant sätt att de ser ett resultat av sin motion. 
Det beskrivs även att männen oftast inte vill motionera i grupp utan på egen 
hand. 

De intervjuade distriktssköterskorna beskriver att de inte medvetet har några 
speciella tankar inför att möta en man i ett hälsosamtal. Vid intervjuerna 
framkommer, att intervjudeltagarna har erfarenheter i hälsosamtalen, av sådant 
som skiljer ut den manlige patienten vad gäller kost och fysisk aktivitet.  

 

8. KLINISKA IMPLIKATIONER  

I det hälsofrämjande samtalet med män behövs fler strategier för att påverka 
mäns övervikt och fetma så att mäns hälsa förbättras. 

Den hälsofrämjande omvårdnaden behöver vara könspecifik så att män får den 
vård de behöver. I kommersiella sammanhang finns speciellt riktad 
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kommunikation mot olika målgrupper och kanske behöver också hälso-och 
sjukvården tänka i sådana banor. ”Manliga manualer” skulle kunna vara 
betydelsefulla vid livsstilsförändringar för att motivera män till ett högre intag 
av frukt och grönsaker och för att hjälpa männen till en för dem lämplig fysisk 
aktivitet. 

Distriktssköterskor med diabetesansvar möter ett stort antal män för 
hälsosamtal och har därför en stor möjlighet att påverka mäns levnadsvanor.  

 

9. FORTSATTA STUDIER 

För att belysa genusfrågornas betydelse vid de hälsofrämjande insatserna i 
hälso-och sjukvården behöver frågor om kön medvetandegöras och reflekteras 
över. Där kan vården ha god hjälp av den stora kunskap som finns inom 
genusvetenskapen (Öhman, 2009). För fortsatt forskning är intervjuer med män 
viktiga för att få fram männens egna synpunkter om de hälsofrämjande 
samtalen. Jämförande studier mellan män och kvinnor vad gäller 
hälsofrämjande samtal är också ett framtida forskningsområde. 
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