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Abstrakt 

Bakgrund: Diabetes typ-2 är ett vanligt sjukdomstillstånd som blir allt vanligare över hela 

världen. En av de primära behandlingsformerna för detta är en förändring av livsstil, där ökad 

fysisk aktivitet är en av åtgärderna. Många drabbade av diabetes typ-2 har svårt att motivera sig 

till en livsstilsförändring. Denna litteraturstudie ämnar undersöka hur professioner inom hälso- 

och sjukvård, bäst kan motivera sina patienter till livsstilsförändring, primärt gällande ökad 

fysisk aktivitet. Syfte: Att beskriva vilka motiverande faktorer som har betydelse vid 

livsstilsförändring gällande fysisk aktivitet hos personer med diabetes typ-2. Metod: En 

litteraturstudie genomfördes genom att söka studier i databaserna Pubmed, Amed, Cinahl, 

Sportdiscus, Psycinfo samt Psycarticles. Sju studier valdes ut och analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats. Resultat: Resultatet av litteraturstudien blev fem 

kategorier som speglade innehållet i de inkluderade studierna. Dessa var: Miljö, stöd av familj 

och vänner, kommunikation och informationsutbyte med vårdgivare, förväntningar och effekter 

av fysisk aktivitet samt individuella förutsättningar. Konklusion: Såväl yttre som inre faktorer är 

betydelsefulla för motivationen beträffande ökad fysisk aktivitetsnivå hos personer med diabetes 

typ-2. Det är viktigt att ta hänsyn till individuella skillnader och vad som motiverar den unika 

personen vid en livsstilsförändring. Genom god kommunikation från vårdgivarens sida, kan 

individens situation kartläggas och insatser kan riktas med syfte att skapa bättre förutsättningar 

för individen att öka sin fysiska aktivitetsnivå. 

Nyckelord: Beteendeförändring, diabetes typ-2, fysisk aktivitet, motivation. 
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Bakgrund 

Diabetes typ-2 är ett tillstånd som på senare tid blivit allt vanligare, detta gäller såväl i Europa 

som i övriga världen. Trenden med ökat antal drabbade individer beräknas även fortsättningsvis 

att öka. År 2010 fanns det 285 miljoner dokumenterade fall globalt sett, denna siffra beräknas 

stiga till 489 miljoner vid år 2030 (InterAct Consortium, 2013). Förutom konsekvenser på 

individnivå exempelvis gällande ekonomi och välmående, så påverkas samhället bl.a. i form av 

ökade sjukvårdskostnader. Kalkan et al (2016) visar i undersökningar att de årliga 

sjukvårdskostnaderna kopplat till diabetes typ-2 inom öppen- och slutenvården i Sverige ökat 

från 5,5 miljarder kr år 2006 till 11,6 miljarder 2014. Kostnader för primärvård och 

produktionsbortfall har ej kunnat fastställas, dock beräknas den totala kostnaden till 17,5 

miljarder med dessa inkluderade. En stor del av den ökade kostnaden kan förklaras av ökat antal 

fall av diabetes typ-2, där antal personer med diabetes typ-2 ökat från 206 000 till 366 000 under 

åren 2006-2014. 

  

Orsaken bakom att drabbas av diabetes typ-2 kan vara flera. Såväl genetiska som 

livsstilsrelaterade faktorer kan vara bakomliggande. De livsstilsrelaterade faktorer som kopplats 

samman med sjukdomen är övervikt, fysisk inaktivitet, dålig kost samt rökning (InterAct 

Consortium, 2013). Ett starkt samband har setts mellan övervikt och diabetes typ-2, hos ca 85 % 

av de drabbade individerna förekommer även övervikt eller fetma (Centers for Disease Control 

and Prevention, 2017). Förekomsten av komorbiditet och risken för komplikationer exempelvis 

kardiovaskulära sjukdomar är relativt sett hög hos denna patientgrupp (Norhammar et al, 2016). 

Ca 60 % av individer drabbade av diabetes typ-2 lider av högt blodtryck och risken att dö i hjärt- 

och kärlproblematik är dubbelt så hög hos individer i medelålder med diabetes, jämfört med 

friska individer (Centers for Disease Control and Prevention, 2017). 

  

Diabetes delas in i två kategorier, typ-1 och typ-2. Vid båda former förekommer kronisk 

hyperglykemi (förhöjd blodglukoshalt) p.g.a. funktionell insulinbrist. Orsaken till denna skiljer 

sig dock mellan diabetestyperna. Till skillnad från diabetes typ-1, där det inte produceras 

tillräckligt med insulin i pankreas, så beror den funktionella insulinbristen vid typ-2 främst på att 

kroppens insulinberoende vävnader utvecklat en insulinresistens. Med tiden försämras även 
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insulinproduktionen (Diabetes.co.uk, 2018). Kroppens omsättning av glukos i blodet har en 

viktig funktion vid energiomsättningen. När glukoshalten i kroppen höjs, exempelvis efter en 

måltid, vill cellerna ta upp glukos som sedan kan förbrännas. För att underlätta detta frisätts 

hormonet insulin från pankreas. Såväl lever, fettvävnad och muskelvävnad är beroende av insulin 

för att ta upp glukos från blodet. När glukos tagits upp och glukoshalten sjunker så stoppas 

frisättningen av insulin (Ericson & Ericson, 2012). 

  

Livsstilsrelaterade faktorer utgör en viktig del av behandlingen vid diabetes typ-2, vilket innebär  

att individen själv kan påverka sin situation i stor utsträckning (Russo, Nobles, Ertel, Chasan-

Taber & Whitcomb, 2015). Genom att anamma en mer hälsosam livsstil behövs i många fall inga 

glukossänkande läkemedel för att kontrollera sjukdomen (Liebhauser, Ofner & Mittermayer, 

2014. De livsstilsrelaterade åtgärderna är primärt regelbunden fysisk aktivitet samt 

individanpassat kostschema (Palermo, Maggi, Maurizi, Pozzilli & Buzzetti, 2014). Regelbunden 

fysisk aktivitet leder till en ökad insulinkänslighet samt bättre blodsockerkontroll (Östenson et al, 

2011). Zierath (2002) menar att ett träningspass kan resultera i kvarstående ökad 

insulinkänslighet i upp till 16 timmar. Regelbunden fysisk aktivitet över en lång tidsperiod 

sänker glukoshalten i blodet, en kombination av muskelstärkande och kardiovaskulär träning har 

visat sig ha bäst effekt för detta (Snowling & Hopkins, 2006). 

  

För att förändra en livsstil, krävs en förändring av beteende hos individen (Venditti, 2016). För 

att patienten ska ändra sitt beteende i syfte att förändra sin livsstil är det av vikt att denne är 

motiverad. Gard (2001) beskriver motivation som allt som styr vårt beteende, såväl att starta som 

att bibehålla beteendet är beroende av detta. Motivation kan även förklaras som den energi som 

ligger till grund för ett beteende. Tillsammans med energi är riktning och ihärdighet centralt. 

Motivation kan skapas av olika aspekter, exempelvis en vilja att uppnå något positivt, eller att 

undvika något vi upplever negativt. För att klara av att göra en livsstilsförändring i form av ökad 

fysisk aktivitet ställs det krav på individens motivation (Rodgers & Loitz, 2009). Att stärka 

individers motivation har visat sig vara effektiv för att hjälpa dem genomföra en långsiktig 

livsstilsförändring (Nouwen et al, 2011).  
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Inom vården är ett flertal professioner involverade vid behandling av patienter med diabetes typ-

2 såsom läkare, sjuksköterska och fysioterapeut. Fysioterapeutens primära ansvarsområde är 

rådgivning angående fysisk aktivitet, dock kan rådgivning gällande exempelvis kost och 

rökstopp förekomma även för fysioterapeuten (Nllplus.se, 2018). Då förekomsten av diabetes 

typ-2 är relativt sett hög och komorbiditet är vanligt, så kommer fysioterapeuter sannolikt i 

kontakt med många individer som är drabbade av sjukdomen. Och trots att vi vet att fysisk 

aktivitet har många positiva effekter och är ett effektivt sätt för individen att själv påverka sitt 

tillstånd, så visar studier att majoriteten av de drabbade inte utövar regelbunden fysisk aktivitet 

(Nelson, Reiber & Boyko, 2002). Detta är ett problem och en ökad förståelse för vilka 

motiverande faktorer som är viktiga vid ökad fysisk aktivitetsnivå hos dessa personer, skapar 

förutsättningar för att kunna hjälpa individen på bästa sätt. 
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Syfte 
Att beskriva vilka motiverande faktorer som har betydelse vid livsstilsförändring gällande fysisk 

aktivitet hos personer med diabetes typ-2. 

  

Metod 
  

Datainsamling  

En litteraturstudie med kvalitativ design valdes för att undersöka det valda ämnet. Studier söktes 

i databaserna Pubmed, Amed, Cinahl, Sportdiscus, Psycinfo samt Psycarticles. I samtliga 

databaser söktes artiklar med meshtermerna ‘'Diabetes Mellitus Type 2 AND Exercise AND 

Behavior AND Health Behavior’’ Meshtermerna togs fram med hjälp av Svensk MeSH 

(Mesh.kib.ki.se., 2018). Termerna togs fram innan sökandet i databaserna påbörjades och 

förändrades inte under arbetets gång. Sökandet begränsades med hjälp av inklusions- samt 

exklusionskriterier (se tabell 1). Sökningen skedde mellan 2018/02/13 - 2018/06/01 och 

resulterade i att sju st studier inkluderades. Urvalsprocess presenteras i tabell 2. Vid sökning i 

databasen PubMed användes databasens egna system för att ta fram meshtermer, därefter 

genomfördes sökning.  Vid sökning i databasen Cinahl användes databasens egna inkluderings- 

samt inkluderingsalternativ i form av ‘’English language’’ ‘’Exclude medline records’’ samt 

‘’human’’. Vid sökning i SportDiscus användes databasens system för att exkludera studier som 

inte var skrivna på engelska . Vid sökning i Amed gick det inte att välja relevanta inkluderings- 

eller exkluderingsalternativ. Vid sökning i databasen Psycinfo användes databasens system för 

att exkludera studier som inte var av kvalitativ design samt skrivna på engelska. Vid sökning i 

databasen Psycarticles användes databasens system för att exkludera studier som inte var utförda 

på människor samt skrivna på engelska. Studier valdes ut ur databaserna utifrån rubrik. Studiers 

relevans bedömdes sedan utifrån deras abstrakt. Relevanta studier bedömdes slutgiltigen genom 

att hela deras innehåll lästes noggrant av båda författarna var för sig, de studier som inkluderades 

var de som motsvarade syftet samt inklusions- och exklusionskriterier. Sammanlagt ansågs sju st 

studier relevanta, dessa hämtades från tre av sex utvalda databaser. En st från Cinahl, fyra st från 

Pubmed samt två st från Psycinfo. Studierna presenteras i tabell 3.  
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Tabell 1. Inklusions- samt exklusionskriterier  
 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier  

 

Studiedeltagare drabbade av diabetes typ-2 

Studie skriven på engelska  

Studie utförd på människor  

Kvalitativ studie  

 

Kvantitativ studie  

 

Tabell 2. Resultat av sökningar i databaser 

Databas  Sökord  Träffar  Inkluderade 

Pubmed  ((("Diabetes Mellitus, Type 

2"[Mesh]) AND 

"Exercise"[Mesh]) AND 

"Behavior"[Mesh]) AND "Health 

Behavior"[Mesh] 

559 4 

Cinahl  Diabetes Mellitus Type 2 AND 

Exercise AND Behavior AND 

Health Behavior 

275 1 

Sportdiscus Diabetes Mellitus Type 2 AND 

Exercise AND Behavior AND 

Health Behavior 

13 0 

Amed Diabetes Mellitus Type 2 AND 

Exercise AND Behavior AND 

Health Behavior 

3 0 

Psycinfo Diabetes Mellitus Type 2 AND 

Exercise AND Behavior AND 

Health Behavior 

28 2 
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Psycarticles Diabetes Mellitus Type 2 AND 

Exercise AND Behavior AND 

Health Behavior 

10 0 

 

 

Kvalitetsgranskning 

 

Utvalda studier har granskats med hjälp av SBUs granskningsmall för kvalitativa studier (Sbu.se, 

2018) Mallen innehåller 21 st frågor, där varje fråga kan besvaras med ja, nej, oklart eller ej 

tillämpningsbart. En fråga som kunde besvaras med ett ja fick 1 poäng, max som en studie kunde 

tilldelas var således 21 poäng. Mallen användes som ett stöd för att bedöma hur tillförlitlig en 

studie var. Efter att författarna på varsitt håll granskat och bedömt studierna diskuterade 

författarna igenom i vilken utsträckning de samlade bristerna påverkar tillförlitligheten i studien. 

Enligt Friberg (2017) är denna mall ett bra verktyg att använda som hjälp med att kritiskt granska 

en kvalitativ studie. 

 

Tabell 3, sammanställning av studierna   

Studie Typ av studie Population Syfte Kvalitetsgranskning 

Dye, Haley-

Zitlin & 

Willoughby 

(2003) 

Kvalitativ studie 

med fokusgrupper. 

Ansats utgick från 

grounded theory 

med deskriptiv 

design. 

 

31 personer i 

USA 

diagnostiserade 

med diabetes 

typ-2 deltog. 

Samtliga över 55 

år gamla. 

Identifiera 

faktorer som 

påverkar 

beteendet 

gällande kost- 

och 

träningsvanor 

hos personer 

med diabetes 

typ-2. 

Studien erhöll 15p av 

21 möjliga. 
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Laranjo, Neves, 

Costa, Ribeiro, 

Couto & Sá 

(2015) 

Kvalitativ studie 

med fokusgrupper 

och deskriptiv 

design. 

 

16 personer i 

Portugal 

diagnostiserade 

med diabetes 

typ-2 deltog. 

Snittåldern var 

64 år. 

Identifiera 

faktorer som 

gynnar, hindrar 

eller bidrar till 

beteendeförändri

ng gällande 

egenvård av 

diabetes typ-2.  

 

Studien erhöll 16p av 

21 möjliga.  

Beverly & Wray 

(2008) 

Kvalitativ studie 

med fokusgrupper. 

60 personer (30 

par) i USA där 

minst en person i 

varje par var 

diagnostiserad 

med diabetes 

typ-2. Snittåldern 

för personerna 

med diabetes 

typ-2 var 67 år, 

snittåldern för 

deras partners 

var 63 år.. 

Förstå vilken roll 

gemensamma 

faktorer har för 

att vara fysiskt 

aktiva när en 

person i paret 

lever med 

diabetes typ-2. 

 

Studien erhöll 14p av 

21 möjliga. 
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Booth, Lowis, 

Dean, Hunter & 

McKinley 

(2013) 

Kvalitativ studie 

med fokusgrupper 

(personer med 

diabtetes typ-2) 

samt individuella 

strukturerade 

intervjuer (med 

vårdgivare). 

Narrativ ansats. 

16 personer i 

Nordirland 

diagnostiserade 

med diabetes 

typ-2 samt 7 

representanter 

från vårdgivare. 

Patienternas 

ålder var mellan 

45-73 år. 

Identifiera hur 

personer med 

diabetes typ-2 

upplever 

egenvård av 

sjukdomen 

genom kost och 

fysisk aktivitet, 

samt jämföra 

med hur personal 

inom hälso- och 

sjukvård 

uppfattar detta.  

Studien erhöll 13p av 

21 möjliga. 

Lawton, Ahmad, 

Hanna, Douglas  

& Hallowell 

(2005) 

Kvalitativ studie 

med 

djupintervjuer. 

Emergent design 

med utgångspunkt 

från grounded 

theory. 

 

32 personer i 

England 

diagnostiserade 

med diabetes 

typ-2 med 

ursprung från 

Indien eller 

Pakistan. 

Samtliga över 48 

år gamla.  

Utforska 

deltagarnas 

upplevelse och 

erfarenhet av 

fysisk aktivitet 

som 

behandlingsform 

för sin sjukdom. 

  

 

Studien erhöll 15p av 

21 möjliga. 

Ferrand, Perrin 

& Nasarre  

(2008) 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer och 

induktiv ansats. 

23 personer i 

Frankrike 

diagnostiserade 

med diabetes 

typ-2 som var 

medlemmar i 

organisationen 

‘move for health’ 

Undersöka motiv 

till fysisk 

aktivitet hos 

personer med 

diabetes typ-2.  

Studien erhöll 13p av 

21 möjliga.  
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och som i minst 

ett år utfört 

fysisk aktivitet 

tillsammans med 

organisationen. 

Åldern var 

mellan 35-78 år. 

He, Zhang & 

Zhao (2013) 

 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

17 personer i 

Kina 

diagnostiserade 

med diabetes 

typ-2 i minst 6 

månader och som 

hade 

behandlingsplan 

innehållande 

fysisk aktivitet. 

Åldern var 

mellan 39-76 år. 

Identifiera 

faktorer som 

bidrar till att 

utöva fysisk 

aktivitet hos 

personer 

diagnostiserade 

med diabetes 

typ-2.  

Studien erhöll 15p av 

21 möjliga. 

 

  

 

Analys 

 

Vid analysen av studierna utgick denna litteraturöversikt från en kvalitativ innehållsanalys, där 

texter eller fenomen på ett systematiskt sätt analyseras med målsättning att skapa meningsfulla 

slutsatser och förståelse (Downe-Wamboldt, 1992). Studiens fokus ligger på vad 

studiedeltagarna upplevt och sagt, detta har sedan analyserats. Ansatsen i analysen var manifest, 

där det synliga och uppenbara innehållet i texten kommer fram (Graneheim & Lundman, 2004). 

Downe-Wamboldt (1992) beskriver arbetsgången vid en innehållsanalys som en helhet som blir 

delar och slutligen en ny helhet. Först lästes samtliga sju studier flera gånger för att få en tydlig 

bild av helheten av studien och dess innehåll. Från resultaten i studierna identifierades 

meningsbärande enheter som plockades ut. Ett nytt dokument skapades där de meningsbärande 
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enheterna skrevs ned och sammanställdes, där sedan likheter och skillnader mellan enheterna 

jämfördes. Enheterna delades sedan in i, från varandra, uteslutande kategorier. Enligt Graneheim 

& Lundman (2004) ska alla meningsbärande enheter kunna placeras in i en kategori och ingen 

data ska kunna placeras i mer än en kategori. 
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Resultat  

  
Analysen resulterade i följande kategorier: Miljö, stöd av familj och vänner, kommunikation och 

informationsutbyte med vårdgivare, förväntningar och effekter av fysisk aktivitet samt 

individuella förutsättningar. Dessa presenteras i löpande text där även citat från studiedeltagare 

förekommer. 

 

 

Miljö 
 

Patienter drabbade av diabetes typ-2 menade att olika typer av miljö hade betydelse för 

motivationen till fysisk aktivitet (Dye et al., 2003; Booth et al 2013; He et al., 2013; Lawton et 

al., 2005). Ett exempel var vädret, när det var bra väder ökade motivationen att utföra aktiviteter 

utomhus, likaså var dåligt väder något som påverkade motivationen negativt (He et al., 2013; 

Booth et al., 2013; Lawton et al., 2005). Hur tilltalande miljön var påverkade också nivån på 

motivationen, att vistas i en naturskön miljö i samband med aktivitet ökade lusten att vara fysiskt 

aktiv, likaså kunde brist på detta medföra sänkt motivation (Booth et al., 2013). I en studie (Dye 

et al., 2003) lyfte personerna promenader som en aktivitet och de upplevde att det var lättare att 

motivera sig till att göra detta om de hade en utvald destination att gå till. Även möjlighet att 

använda miljön till att mäta sin aktivitet lyftes fram, motivationen ökade när markeringar i 

miljön kunde berätta hur långt de promenerat. Vidare lyftes trygghet gällande miljö fram som en 

parameter som var viktig, personer upplevde att en säker träningsmiljö gav dem trygghet och var 

betydelsefullt för motivationen att bli mer fysiskt aktiv (Dye et al., 2003; Booth et al 2013). 

Tillgängligheten är också en miljöaspekt som togs upp av studiedeltagare, att ha tillgång till 

anläggningar och utrustning för att kunna utföra träning ansågs vara betydelsefullt (Lawton et al., 

2005; He et al., 2013). En kulturell aspekt togs upp av kvinnliga deltagare, de hade svårigheter 

att hitta anläggningar, exempelvis simhallar, som tog hänsyn till kulturella skillnader och kunde 
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erbjuda separata tider enbart för kvinnor. Detta minskade möjligheterna att träna och upplevdes 

som en barriär till att vara fysiskt aktiv (Lawton et al., 2005).  

 

‘‘If I had a river or beach to walk along every night I would do it – the idea of walking in around 

about [local area] the Falls Road or whatever – it just doesn’t grab me’’ (Booth et al., 2013, s. 

300) 

“I can go swimming when it rains because the swimming pool is an indoor pool. But i cannot go 

swimming when it gets cold. In cold days, walking is possible the only option…. Weather is an 

important factor” (He et al., 2013, sid 497-498) 

 

Stöd av familj och vänner 

För att implementera fysisk aktivitet i vardagen visade studier att socialt stöd, i synnerhet av 

familj och nära vänner var betydelsefullt (Beverly & Wray, 2008; Dye et al., 2003; Ferrand et al., 

2008; He et al., 2013; Laranjo et al., 2015; Booth et al., 2013). Att individen upplever att 

familjen är ett stöd och uppmuntrar till fysisk aktivitet ansågs ha en inverkan på hur väl individen 

klarar av att göra beteendeförändringen (Beverly & Wray 2008; Booth et al., 2013; Laranjo et 

al., 2015). Stödet riskerar dock att gå till överdrift, personen kan då uppleva att närstående 

kontrollerar och tvingar individen att vara fysiskt aktiv. Det föreslogs då av studiedeltagare att ett 

sätt att undvika sådana situationer är att involvera personer utanför familjen för att ge stöd åt den 

drabbade individen (Beverly & Wray, 2008). Flera studier nämner att det inom familjen råder ett 

gemensamt ansvar att hantera sjukdomen, det vilar inte bara på den drabbade individen (Beverly 

& Wray, 2008; Ferrand et al., 2008). Att utöva fysisk aktivitet i sällskap med andra visade sig 

vara lättare och viktigt för att fortsätta att utföra aktiviteten, detta såväl med andra individer 

drabbade av diabetes typ-2 som friska personer (Ferrand et al., 2008; Dye et al., 2003; Beverly & 

Wray 2008). Att träna tillsammans med andra personer skapade en stödjande miljö mellan 

individerna vilket ökade motivationen till träningen (Ferrand et al., 2008; Beverly & Wray 2008; 

Dye et al., 2003). Positiv förstärkning i form av bekräftelse och komplimanger visade sig vara 

betydelsefullt för vissa individer (Dye et al., 2003). Att inspireras av varandra i grupp ökade 
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dessutom sannolikheten att upptäcka nya aktiviteter som upplevdes roliga att genomföra 

(Ferrand et al., 2008). 

 

“My family maintains a physically active lifestyle by providing encouragement for physical 

activity. I like the term family team effort” (Ferrand et al., 2008., sid 516) 

“For thirty years we have shared everything. So when she became diabetic, it was not an 

inconvenience in our life. We worked it in’’ (Beverly & Wray., 2008, s. 217) 

 

“If it wasn't for the friend that goes walking with me, I wouldn't go. But she motivates me and I 

end up going” (Laranjo et al., 2015, sid. 6) 

 

 

Kommunikation och informationsutbyte med vårdpersonal 

 
Deltagare i en rad studier uppgav att det var av vikt för deras motivation gällande fysisk aktivitet 

att få information om sitt sjukdomstillstånd samt varför fysisk aktivitet kunde hjälpa dem (He et 

al., 2013; Laranjo et al., 2015; Dye et al., 2003) Studiedeltagare i Laranjo et al (2015) samt Dye 

et al (2003) menade att ett potentiellt hinder för deras motivation var att få för lite information 

om sitt sjukdomstillstånd och hur de själva kan påverka sin situation. Personer i studier uppgav 

vidare att hur motiverade de var att utöva fysisk aktivitet berodde på hur god deras 

kommunikation med sin vårdgivare var. Om de kände sig respekterade och förstådda så var de 

mer benägna att följa den rådgivning de gavs (He et al., 2013; Ferrand et al., 2008). Enligt 

deltagare i studien av Dye et al (2003) så var det lättare att ta till sig information från sin 

vårdgivare om de mötte denne enskilt, eller i en mindre grupp med andra patienter. De upplevde 

att de hade lättare och kände sig mer bekväma med att ställa frågor när det var färre andra 

patienter närvarande.  
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“He (my doctor) is a medical expert. . . . He is familiar with my case. . . . He is quite patient and 

has a caring heart. . . . His advices are convincing and easy to follow” (He et al., 2013, sid. 497)  

     

“I am not great at doing what i am told. I have to see the benefits of it and i dont” (Booth et al., 

2013, s. 299) 

 

 

Förväntningar och effekter av fysisk aktivitet 

 
I flera studier uppgav deltagare ökat välbefinnande och allmäntillstånd p.g.a. fysisk aktivitet som 

en motiverande faktor, de beskrev bl.a. positiva effekter som viktnedgång, bättre blodvärden, 

mer energi, glädje, en känsla av att kontrollera sin sjukdom samt ett bättre självförtroende (Booth 

et al., 2013; He et al., 2013; Dye et al., 2003; Ferrand et al., 2008) Även enbart förväntningar på 

ökat välbefinnande upplevdes som motiverande (Beverly & Wray, 2008; Lawton et al., 2015). 

Målsättningar visade sig ha betydelse för hur väl personer kunde öka sin fysiska aktivitetsnivå 

(Dye et al., 2003; Lawton et al., 2015; Beverly & Wray, 2008). Personer menade vidare att det 

var av vikt för motivationen att sätta upp delmål på vägen mot en hälsosammare livsstil (Dye et 

al., 2003; Lawton et al., 2015). Några personer beskrev hur de lyckats ökat sin aktivitetsnivå med 

målet att inte behöva injicera insulin (Lawton et al., 2015). Personer i studien av Ferrand et al. 

(2008) uttryckte att de kände sig kompetenta av att utöva fysisk aktivtet, något som var positivt 

gällande deras motivation. Den fysiska aktiviteten ökade deras self-efficacy, de kände att de 

klarade mer aktiviteter i vardagen och de kände sig mer värdefulla.  

 

 

“Becoming a little more active gives me the energy to continue” (Ferrand et al., 2008, sid. 517) 

 

“Practising regular physical activity allows me to have greater mobility. Before, I needed help. 

Now, I can get up off the ground, climb stairs” (Ferrand et al., 2008, sid. 517) 
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Individuella förutsättningar  
 

Flera studiers deltagare menade att deras personliga förutsättningar hade betydelse för förmågan 

att utföra fysisk aktivitet och motivationen inför denna (Booth et al, 2013; Dye et al., 2003; He et 

al., 2013; Laranjo et al, 2015; Lawton et al, 2015). Personer uttryckte att det var av vikt att den 

fysiska aktivitet de skulle utföra anpassades efter deras personliga förutsättningar och livsstil. En 

aktivitet som de lättare kunde utföra ökade deras motivation till att utföra den (He et al., 2013; 

Laranjo et al., 2015). Tidsbrist lyftes som ett hinder, där jobb, familj och övriga åtaganden i 

vardagen minskade tiden till förfogande för fysisk aktivitet (He et al., 2013; Lawton et al, 2015). 

En person uttryckte dock att det genom alternativa lösningar i vardagen, går att frigöra tid till 

fysisk aktivitet. Exempel som nämndes var att hoppa av bussen tidigare och gå sista biten, eller 

att gå hela vägen hem från jobbet istället för att åka kollektivt (He et al., 2013). Det fanns 

studiedeltagare som beskrev att deras personliga förutsättningar i form av tidigare sjukdomar 

eller funktionsnedsättningar relaterade till deras diabetes typ-2, kunde vara ett hinder vid fysisk 

aktivitet och något som det för vårdpersonalen var viktigt att ta hänsyn till (Booth et al., 2013; 

Dye et al., 2003; Laranjo et al., 2015; Lawton et al., 2015) Studiedeltagare menade även att 

erfarenhet och kunskap kring den aktivitet de skulle utföra var av betydelse för att de skulle vara 

motiverade att utföra den (Laranjo et al., 2015; Heet al., 2013). Laranjo et al (2015) deltagare 

menade att ovana att utföra den fysiska aktivitet de blivit ordinerad var en faktor som minskar 

motivationen till att utföra den. He et al., (2013) deltagare beskrev att om de de fick lära sig 

färdigheterna som krävdes för att utföra den fysiska aktiviteten de blivit ordinerade, eller hade 

dem sedan innan, ökade detta deras motivation. Vissa deltagare upplevde en oro över att andra 

människor skulle döma dem för deras dåliga fysiska kondition när de utövade fysisk aktivitet i 

grupp, vilket minskade deras motivation till fysisk aktivitet (Dye et al., 2003). Viljestyrka 

uppgavs av deltagare i två studier (Dye et al., 2003; Laranjo et al., 2015) vara en faktor gällande 

motivation till fysiska aktivitet. En god viljestyrka kunde var en motiverande kraft (Dye et al., 

2003). En bristande viljestyrka kunde istället vara ett hinder (Laranjo et al, 2015).  
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“I usually walk for an hour after dinner… I am old and cannot do any sports. When my doctor 

suggested me to do exercises, I thought of walking…. It has been my habit.” (He et al., 2013, 

s.497) 

 

“I am always very busy with my work, and cannot afford enough time for exercises. But I think 

out a way. I usually get off the bus one stop prior to my destination, and then choose to walk 

home after work. I think it suits me because it will not take up too much of my time” (He et al., 

2013, sid. 497)  

     

    

Metoddiskussion  
 

I denna studie har en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats använts. Vid vårdvetenskap 

anses den vara en användbar metod, detta då kommunikation mellan människor står i fokus 

(Downe-Wamboldt, 1992). För kvalitetsgranskning användes SBUs granskningsmall för 

kvalitativa studier. Det framgick ej på vilket sätt svaren bör tolkas, varpå författarna till denna 

studie kontaktade SBU. Efter en tid svarade de att granskningsmallarna bara är ett stöd vid 

bedömning, för att säkerställa så att viktiga aspekter angående tillförlitlighet behandlas. 

Verktygets reliabilitet och validitet gick ej att hitta, vilket kan vara en brist, dock valdes denna 

mall att användas eftersom det ändå gav en bra överblick och ett stöd för studiens kvalitet. För att 

få en så rättvis bedömning som möjligt läste båda författarna studierna var för sig och gjorde 

varsin kvalitetsgranskning, för att sedan jämföra med varandra och diskutera studiens kvalitet. 

Bristande kunskap samt rutin när det gäller kvalitetsgranskning kan ha medfört misstolkningar 

och därmed påverkat resultatet i granskningen. Författarna till studien har eftersträvat 

trovärdighet gällande studien. Detta genom att följa analysens struktur samt sträva efter att inte 

förvränga eller förändra information insamlad från de inkluderade studierna. Studien har under 

författandet blivit granskad av en handledare som lämnat feedback under arbetets gång. De 

inkluderade studierna har regelbundet granskats för att ingen information skulle exkluderas från 

studiens resultat. Graneheim och Lundman (2004) menar att trovärdigheten ökar ytterligare om 

citat använts, detta för att läsaren kan se hur författarna använt materialet i sin studie. Då 

studierna som lästes var skrivna på engelska gjordes översättning till svenska. Detta kan medföra 
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missbedömningar av författarna vilket kan påverka trovärdigheten i resultatet. Överförbarhet kan 

beskrivas som i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper och miljöer (Polit 

& Beck, 2012). Författarna till denna studie anser att resultatet är överförbart till andra individer 

med diabetes typ-2 samt även andra patientgrupper som lider av en sjukdom där behandling 

innebär att bl.a. öka sin fysiska aktivitetsnivå. De inkluderade studierna var de som ansågs 

relevanta utifrån syfte samt exklusions- och inklusionskriterier. Sökningarna skedde i databaser 

som är riktade mot hälsovetenskap samt psykologi.  

  

  

 

Resultatdiskussion  

 
Resultatet visar att miljö är betydelsefullt för motivationen till beteendeförändring relaterad till 

fysisk aktivitet. Miljön kan både vara något som står i vägen för beteendeförändring samt något 

som motiverar till beteendeförändring. En naturskön miljö kan vara en motiverande faktor för 

patienter, likaså kan icke stimulerande miljö vara en faktor som minskar motivationen för 

patienten att utöva fysisk aktivitet. Vilken inverkan miljön har på motivationen relaterad till 

fysisk aktivitet beror dock till stor del på individen (Fleig et al., 2016; Ogilvie, Mitchell, Mutrie, 

Petticrew & Platt, 2008). Ogilvie et al (2008) menar att miljö inte påverkar motivation till fysisk 

aktivitet i någon större utsträckning. Denna litteraturöversikt visar dock att miljö är en faktor att 

ha i åtanke vid målsättningen att öka en individs aktivitetsnivå. Genom att vårdpersonal 

tillsammans med patienten identifierar potentiella möjligheter och begränsningar gällande miljö, 

kan lämpliga aktiviteter anpassas utifrån det vilket kan öka motivationen hos individen.  

  

Vidare visar denna studie att stödet från familj och vänner är en viktig komponent gällande 

motivationen att utföra fysiskt aktivitet när du lider av diabetes typ-2. Detta har även setts 

generellt hos äldre personer, där studier visat på samband mellan fysisk aktivitetsnivå och stöd 

från familjen (Booth, Owen, Bauman, Clavisi, & Leslie, 2000). Även generellt vid 

livsstilsförändring har det sociala stödet lyfts fram som betydelsefullt, Trief, Plouttz-Snyder, 

Britton & Weinstock (2004) visade i sin studie på ett samband mellan livsstilsförändring och 

stöd från partnern. För vårdgivare, exempelvis fysioterapeut, kan det innebära att det är en fördel 
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att involvera närstående vid patientmötet, för att på så sätt få en ökad förståelse och öka 

möjligheterna att den drabbade individen får det stöd som behövs för att klara av en 

beteendeförändring. Även att uppmuntra individer att utföra fysisk aktivitet tillsammans med 

andra samt att kunna tillhandahålla gruppträning kan vara bra för motivationen hos dessa 

personer. Sarason et al (1983) beskriver socialt stöd som att det för individen finns tillgängliga 

personer som hon kan lita på, personer som bryr sig, älskar och är intresserade av individen samt 

vill lyssna på vad hon har att säga. Socialt stöd är viktigt för människors välmående, att ha 

möjlighet att diskutera händelser och upplevelser är av vikt för att bearbeta dessa. Detta är även 

av stor vikt vid en beteendeförändring, att få stöd är en hjälp för att lyckas med denna (Hanson et 

al 1995).  

  

Kommunikationen med vårdgivare beskrivs som grundläggande och viktigt att ha i åtanke. 

Resultatet visar att hur vårdgivaren beter sig, vad som sägs samt hur det sägs är av vikt för att 

motivera till ökad fysisk aktivitet. Det är viktigt att vårdgivaren är tydlig i sin kommunikation 

med patienten och på ett lättbegripligt sätt förklarar sjukdomstillståndet och vilka positiva 

effekter fysisk aktivitet medför. Gazmararian, Ziemer & Barnes (2009) menar dock att 

vårdgivaren även behöver ha i åtanke att det finns individuella skillnader i hur personer vill ta till 

sig information, vissa individer föredrar verbal kommunikation, för andra är skriftlig information 

i form av exempelvis broschyrer den metod som fungerar bäst. Enligt Bandura (1991) leder en 

ökad kunskap om sitt sjukdomstillstånd till ökad self-efficacy. Begreppet self-efficacy kan 

beskrivas som en persons tilltro till sin egen förmåga i en viss situation (Porter & Lawler, 1968). 

Bandura (1991) menar att nivån av self-efficacy påverkar vilka val du gör samt hur mycket du 

anstränger dig. Detta är en viktig komponent att ha i åtanke när det gäller motivation till 

beteendeförändring. Genom att stärka en patients self-efficacy kan patientens motivation till att 

utföra en beteendeförändring i form av fysisk aktivitet öka. Vidare visar resultatet att patienten är 

i behov av tydlig information, för att individen ska klara av en förändring och bli mer fysiskt 

aktiv behöver vårdgivaren upplysa om vad och hur hon ska träna. Kirk, Mutrie, MacIntyre, & 

Fisher (2004) visade att rådgivning gällande fysisk aktivitet är viktigt för denna patientgrupp, 

såväl för att komma igång som att bibehålla en ökad aktivitetsnivå. Att bara ge ut information 

om fysisk aktivitet verkar inte vara tillräckligt utan det behövs mer tydlighet från vårdgivarens 

sida. Kirk et al. (2003) jämförde i en annan studie diabetespatienter och skillnaden mellan att 
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bara dela ut ett informationsblad om fysisk aktivitet, med intervention i form av rådgivning med 

kartläggning av såväl individens beteende, förutsättningar och möjligheter gällande fysik, miljö, 

ekonomi m.m. Att ge stöd och rådgivning utifrån helhetsbilden hos individen visade på 

signifikant skillnad gällande ökad fysisk aktivitetsnivå. Med det i åtanke och med stöd av denna 

litteraturstudie skulle riktade insatser från hälso- och sjukvårdens sida med fokus på individuellt 

rådgivande samtal och stöd, fylla ett behov och göra nytta för denna patientgrupp. 

  

Det framkom även i litteraturstudien att det kunde vara betydelsefullt att ta hänsyn till individen 

och dennes fysiska och psykiska förutsättningar. Detta i form av tidigare erfarenheter gällande 

fysisk aktivitet, men även gällande andra sjukdomstillstånd eller komplikationer relaterade till 

diabetes typ-2. Detta kan begränsa vilka fysiska aktiviteter som är lämpliga för patienten att 

utföra och kan vara viktigt att ha i åtanke, såväl för den drabbade individen som för den aktuella 

vårdgivaren. Battistelli et al (2012) visar att det kan vara av vikt för motivation att ta hänsyn till 

personens individuella psykiska förutsättningar när det kommer till rekommendation av fysisk 

aktivitet, detta för att den aktuella fysiska aktiviteten ska passa individen så bra som möjligt. 

Viljestyrka var en faktor som kom fram i resultatet, vilket kan beskrivas som förmåga att utöva 

självkontroll. Det kan vara en begränsad resurs, som varierar i mängd från individ till individ 

(Baumeister, Bratslavsky, Muraven & Tice, 1998). Viljestyrka har en central roll i att förändra 

ett beteende samt att bibehålla denna förändring. Detta genom att viljestyrka är direkt kopplat till 

självkontroll och förmågan att inte återfalla in i ett gammal beteende individen vill undvika, eller 

falla ifrån ett nytt beteende som individen vill bibehålla (Kemp, Channer, & Zahn, 2016).  

 

Resultatet visade att förväntningar och effekter av fysisk aktivitet kunde spela en roll gällande 

motivationen till att öka den fysiska aktivitetsnivån. Personer upplevde sig mer motiverade om 

de kände eller kunde förvänta sig ett ökat välbefinnande samt bättre kontroll över sin sjukdom 

p.g.a. sin fysiska aktivitet. Detta har kunnat ses även i andra studier, där resultat visar att fysisk 

aktivitet ofta är sammankopplad med en ökad glädje och välmående (Richards et al., 2015). 

Detta pekar på att det är viktigt att patienter har en korrekt bild av hur ökad fysisk aktivitet kan 

hjälpa dem, för att de ska ha realistiska förväntningar gällande fysisk aktivitet vilket kan påverka 

motivationen positivt. Att individen, själv eller tillsammans med någon annan, formulerar 

målsättningar är en faktor som resultatet visar har betydelse för motivationen. Målsättningar 
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skapar en riktning och individens motivation till att klara av beteendeförändringen kan öka. Detta 

kan vara bra att ta med sig för professioner som kommer i kontakt med dessa individer. 

Resultatet visar att såväl långsiktiga mål som kortsiktiga delmål är betydelsefullt. Detta menar 

även Locke & Latham (1990) som lyfter fram att en kombination av delmål samt långsiktiga mål 

kan vara mer motiverande än endast långsiktiga målsättningar, detta då endast långsiktiga 

målsättningar kan upplevas som diffusa och avlägsna. Utifrån målsättningar kan det hos vissa 

individer även vara till hjälp att identifiera sätt att mäta framsteg av aktiviteten, detta för att 

synliggöra effekter av en ökad fysisk aktivitetsnivå med syftet att stärka personens motivation. 

  

 

Konklusion 

Motivationen till ökad fysisk aktivitet hos personer som lider av diabetes typ-2 påverkas av såväl 

inre som yttre faktorer. Det finns individuella skillnader gällande vad som höjer respektive 

sänker motivationen hos dessa personer och varje individ är unik vilket är viktigt att ha i åtanke. 

Arbetet från hälso- och sjukvårdens sida med att ge stöd till individen till att klara av en 

beteendeförändring i form av ökad fysisk aktivitet är komplicerat, de individuella skillnaderna 

ställer krav på en förståelse för individen. Arbetet startar med god kommunikation, denna studie 

visar att kommunikationen och bemötandet mellan vårdgivare och patient har en direkt påverkan 

på individens motivation. Dessutom kan det fungera som ett verktyg till ökad förståelse för 

individens situation, något som underlättar arbetet för såväl vårdgivare som patient. Det är 

viktigt att kartlägga vilka möjligheter och hinder som har betydelse för individens förmåga att bli 

mer fysiskt aktiv, samt vilka faktorer som påverkar motivationen hos just denna individ. Detta 

gäller bl.a. sociala aspekter, miljö samt fysiska och psykiska förutsättningar. Då kan vårdgivaren 

lättare hjälpa till att styra patienten i en riktning där bättre förutsättningar skapas för individen att 

utöva fysisk aktivitet. Genom att fokusera på de faktorer som har betydelse för den unika 

individen, kan ett motivationshöjande klimat skapas och individen kan påverka sin sjukdom i 

positiv riktning.  
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Bilaga	5.	Mall	för	kvalitetsgranskning	av	studier	med	
kvalitativ	forskningsmetodik	–	patientupplevelser 

reviderad 2014 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och 
kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 
• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 
• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 
Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

 

Hög     Medelhög     Låg   

      

a)   Utgår studien från en väldefinierad  
problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

      

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
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e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 
sammanhang (kontext)? 

 
g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 
 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

 

      

a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  
i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      

a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  
till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  
förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      

a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  
till en teoretisk referensram? 
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5:2	 utvärdering	av	metoder	i	hälso-	och	sjukvården	–	en	handbok 

Kommentarer	till	mallen	för	kvalitetsgranskning		av	studier	med	
kvalitativ	forskningsmetodik	–	patientupplevelser 

1. Syfte Fundera över: 
• vad målsättningen med studien var 
• varför det är viktigt 
• relevansen 
• om kvalitativ metodik är lämplig för att utforska problem området/ svara på 

frågeställningen. 

2. Urval Fundera över: 
• om forskaren redovisat bakgrund till vald urvalsmetod 
• om forskaren redovisat hur deltagarna valdes ut 
• om forskaren redovisat varför de valda deltagarna valdes ut 
• om forskaren redovisat hur många deltagare som valdes ut 
• om forskaren redogjort för om någon inte valde att delta och i så fall varför 
• om forskaren lyfter fram etiska resonemang som sträcker sig längre  än informed consent 

och ethical approval 
• om forskaren beskrivit relationen mellan forskare och informant och hur denna skulle 

kunna påverka datainsamlingen, exempelvis tacksamhetsskuld, beroende förhållanden 
etcetera. 

3. Datainsamling Fundera över: 
• om ”settingen” för datainsamlingen var berättigad 
• om det framgår på vilket sätt datainsamlingen utfördes (t ex djupintervju, 

semistrukturerad intervju, fokusgrupp, observationer etc) 
• om forskaren har motiverat vald datainsamlingsmetod 
• om det explicit framgår hur vald datainsamlingsmetod utfördes  (t ex vem 

intervjuade, hur länge, användes intervjuguide,  var utfördes intervjun, hur 
många observationer etc) • om metoden modifierades under studiens gång   
(om så är fallet, framgår det hur och varför detta skedde) 

• om insamlat datamaterial är tydliga   
(t ex video- eller ljudinspelningar, anteckningar etc) 
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• om forskaren resonerar kring om man nått mättnad, det vill säga när mer 
datainsamling inte ger mer ny data (inte alltid tillämpbart) 

• om det är tillämpbart att föra ett mättnadsresonemang, fundera på om det är 
rimligt, det vill säga faktiskt validerat på goda grunder. 

4. Analys Fundera över: 
• om analysprocessen är beskriven i detalj 
• om analysförfarandet är i linje med den teoretiska ansats som eventuellt låg till grund för 

datainsamlingen 
• om analysen är tematisk, framgår det hur man kommit fram till dessa teman? 
• om tabeller har använts för att tydliggöra analysprocessen 
• om forskaren kritiskt har resonerat kring sin egen roll, potentiell bias eller inflytande under 

analysprocessen 
• om analysmättnad råder (kan man hitta fler teman baserat på redovisade citat?). 

5. Resultat Fundera över: 
• om resultaten/fynden diskuteras i relation till syftet eller frågeställningen 
• om ett adekvat resonemang förs kring resultaten eller om resultaten bara är 

citat/dataredovisning 
• om resultaten redovisas på ett tydligt sätt (t ex är det lätt att se  vad som är 

citat/data och vad som är forskarens eget inlägg) 
• om resultatredovisningen återkopplas till den teoretiska ansats som 

eventuellt låg till grund för datainsamling och analys 
• om tillräckligt med data redovisas för att underbygga resultaten 
• i vilken utsträckning motstridiga data har beaktats och framhålls 
• om forskaren kritiskt har resonerat kring dess egen roll, potentiell bias eller 

inflytande under analysprocessen 
• om forskaren för ett resonemang kring resultatens överförbarhet eller andra 

användningsområden för resultaten. 
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