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Sammanfattning    

Diabetes typ 2 är en sjukdom som kan förhindras och lindras med hjälp av fysisk 

aktivitet. Diabetes typ 2 är en egenvårdsjukdom där individen själv till stor del kan styra 

över sin hälsosituation. Förstadiet till diabetes typ 2 kallas IGT. 

Sjukvårdens roll är bland annat att ge stöd och motivera patienten till en aktivare 

livsstil. Tidigare har forskning ofta fokuserat på barriärer och inom vårdvetenskapen 

finns litet beskrivet kring motivation. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa vad 

patienter med IGT eller diabetes typ 2 upplever som motiverande till fysisk aktivitet. 

 

Data utgörs av tio vetenskapliga artiklar. Artiklarna beskriver upplevelsen av motivation 

till fysisk aktivitet hos patienter med förstadiet till eller diabetes typ 2. Samtliga artiklar 

är kvalitativa och har ett patientperspektiv. Med hjälp av Evans analysmodell 

analyserades artiklarna för att skapa en ny helhet. 

 

Studiens resultat presenteras i fyra teman. Stödjande miljö representerar den rent fysiska 

miljön som motiverande till rörelse, Stödjande relationer innehåller den uppmuntran 

som sociala relationer gav, Att uppleva välbefinnande syftar till den motivation som låg 

i att uppleva större grad av hälsa medan Att bevara hälsan visar på hur själva 

livsstilsförändringen i sig upplevdes motiverande. Upplevelsen av vad som motiverade 

till fysisk aktivitet varierade mellan individer och vårt resultat visar på komplexiteten i 

området. En god vårdrelation är grunden för att sjuksköterskan skall kunna stödja 

patienten till att väcka, forma och rikta sina val mot en mer hälsosam livsstil. Att lyckas 

integrera fysisk aktivitet i sitt liv gav en inre motivation och gav en möjlighet att behålla 

en mer hälsosam livsstil. 

 

 

Nyckelord: Diabetes typ 2, IGT, Motivation, Fysisk aktivitet, Upplevelse, Patient, 

Kvalitativ, Hälsa 
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INLEDNING 

Diabetes typ 2 är en vanligt förekommande sjukdom som ständigt ökar bland jordens 

befolkning. Diabetes typ 2 är starkt kopplat till bland annat individens matvanor och 

inaktivitet. Vi har under vår utbildningstid uppmärksammat att många patienter med diabetes 

typ 2 ofta är behandlade med glukossänkande läkemedel. Vi ställer oss frågande till detta då 

det ofta påpekas att livsstilsförändringar är den primära behandlingen. Vi ser det som en viktig 

del i hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete att hjälpa individer i förstadiet till diabetes 

typ 2 att öka sin fysiska aktivitet. Trots att sjuksköterskor informerar och undervisar om 

vikten av fysisk aktivitet så märker vi ofta att patienter har ett högt blodsocker. Då de 

patienter vi mött under utbildningen till sjuksköterska oftast är välinformerade om vikten av 

motion och aktivitet har vi fått tankegångar om att något annat än patientundervisning kan öka 

aktiviteten. Det är därför intressant att utforska vad patienter beskrivit som motiverande till 

fysisk aktivitet. 

 

BAKGRUND 

Centralt i detta arbete är begreppet motivation. Motivation beskrivs i Nationalencyklopedin 

(NE) (2012) som ett inre behov som ligger bakom ett visst beteende. Vidare står beskrivet att 

motivation är en term för de faktorer som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. 

Att motivera är att ge skäl för en uppfattning eller ett handlande (NE, 2012). Svenska 

Akademins ordlista (2011) beskriver ordet motivera som att ge någon ett motiv eller ett 

intresse för något. Att bli motiverad ses därmed av oss som författare, som att ett intresse 

väcks, formas och riktas till att utföra en viss handling eller skapa en viss uppfattning. En del 

av sjuksköterskans arbete är att motivera patienter till livsstilsförändringar med syftet att 

undvika sjukdom (Socialstyrelsen, 2005). 

 

För att läsaren skall ges förståelse för varför fysisk aktivitet är viktigt vid diabetes typ 2 ges i 

bakgrunden en kort medicinsk presentation av sjukdomen. Vidare följer hur begreppet hälsa 

definieras, en beskrivning över sjuksköterskans roll för patienter med diabetes typ 2 eller IGT 

samt en inblick i forskning kring det aktuella området; Patientupplevelser kring motivation för 

fysisk aktivitet. 

Diabetes typ 2 ur ett medicinskt perspektiv 

Diabetes typ 2 är en central del i det metabola syndromet, ett syndrom som kännetecknas av 

bukfetma, blodfettsrubbningar, högt blodtryck och höga blodsockervärden (Fletcher, Gulanick 

& Lamendola, 2002). Det metabola syndromet och därmed diabetes typ 2 beror på flertalet 

faktorer som diskuteras inom forskningen. Inaktivitet, arvsanlag, övervikt, ålder, och kost tros 

vara starka faktorer som bidrar till uppkomsten av diabetes typ 2 (Fletcher et al., 2002).  

 

Vid diabetes typ 2 utvecklas en insulinresistens i kroppens celler. Hormonet insulin stimulerar 

kroppens celler till att ta upp socker och vid insulinresistens har insulinet inte längre samma 

verkan på cellerna. Resistensen leder således till ett minskat upptag av socker vilket i sin tur 

ger förhöjda värden av socker i blodet. De höjda blodsockernivåerna stimulerar till ytterligare 

ökad insulinfrisättning (Fletcher et al., 2002), en ond cirkel som till slut ”bränner ut” 

bukspottskörtelns insulinproduktion (Grefberg & Johansson, 2007). En långtgången diabetes 

typ 2 ger således en minskad insulinproduktion.  

 

Diabetes typ 2 diagnostiseras efter blodprov där blodsockernivåer mäts. Enligt World Health 

Organization (WHO)(2006) krävs ett sockervärde på minst 7,0 mmol/liter efter fasta för att 
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diagnostisera diabetes typ 2. Ytterligare ett prov utförs då patienten intar en viss mängd 

socker, varefter blodsockernivån mäts två timmar efter intaget. Ett värde på över 11,1 

mmol/liter ger diagnosen diabetes (WHO, 2006). Ett värde mellan 7,8 mmol/liter och 11,1 ger 

diagnosen ”Nedsatt sockertolerans”, hädanefter benämnt Impaird Glucose Tolerance (IGT) 

(WHO, 2006). En långsamt försämrad blodsockerkontroll ger i början vaga eller inga symtom 

och ofta upptäcks diabetes typ 2 vid rutinmässiga hälsokontroller, den är då mer eller mindre 

långtgående (Wikblad, 2006).  

 

En sämre kontrollerad diabetes, ger en högre risk för komplikationer (Socialstyrelsen, 2010). 

Komplikationer är skador på kroppens blodkärl vilket ökar risken för hjärt-kärl sjukdomar. 

Ytterligare komplikationer är exempelvis förändringar på näthinnan i ögat som kan leda till 

nedsatt syn och blindhet, försämring av njurfunktionen som kan leda till njursvikt, svårläkta 

fotsår på grund av minskad känsel och muskeldöd i fötter som kan leda till benamputation. 

Vidare kan nämnas att risken för sexuella problem hos både kvinnor och män, problem med 

matspjälkningen samt oförmågan att helt tömma urinblåsan ökar vid höga blodsockervärden 

(Grefberg & Johansson, 2007).  

 

Grunden i behandlingen för diabetes typ 2 är koständringar och fysisk aktivitet och vid en 

tidigt upptäckt sjukdom räcker oftast dessa åtgärder för att motverka insulinresistensen och 

därmed ge en normaliserad blodsockernivå. Koständringar och motion kan sedan 

kompletteras med tablettbehandling som syftar till att minska insulinresistensen. En 

långtgången sjukdom där insulinproduktionen är sänkt bör behandlas med insulintillskott 

(Socialstyrelsen, 2010).  

 

Relevanta koständringar syftar till att ge en lägre och jämnare blodsockernivå. Fysisk aktivitet 

och viktminskning leder på lång sikt till minskad insulinresistens och en bättre kontrollerad 

blodsockernivå (Fletcher et al., 2002). Dessutom motverkar fysisk aktivitet risken för hjärt-

kärlsjukdomar, ökar arbetsförmågan samt förbättrar individens livskvalité. De muskler som 

används vid träningen förbättrar sin sockerupptagande förmåga vilket även det leder till att 

motverka de negativa effekterna vid diabetes typ 2. Fysisk aktivitet kan således sänka en 

diabetikers blodsockernivå och därmed minska symtom och risken för komplikationer 

(Grefberg & Johansson, 2007). 

 

Fysisk aktivitet behöver inte vara någon organiserad idrott eller hårt gympass, en rask 

promenad och rikligt med vardagsmotion räcker för att ge effekt. Socialstyrelsens riktlinjer 

för diabetesvård (2010) anger 30 minuter medelintensiv aktivitet per dag som tillräcklig 

motion. Flera stora studier har visat att patienter med IGT kan halvera risken att utveckla 

diabetes typ 2 genom att ändra kost och motionsvanor (Socialstyrelsen, 2010). Vi anser det 

vara av stort intresse att inkludera patienter med IGT i vår studie då dessa individer genom 

livsstilsförändringar kan undvika sjukdom. 

Hälsa 

Hälsa är ofta förknippat med frånvaro av sjukdom, eller att man lever ett aktivt hälsosamt liv. 

Vad som är hälsosamt diskuteras ofta i media och inom olika forskningsområden. Inom 

vårdvetenskapen beskrivs hälsa som ett tillstånd som rör hela individen. Det rent biologiska 

kan inte skiljas från de existentiella upplevelserna och vice versa. Hälsan är subjektiv och 

växlar mellan situationer och individer. Hälsa är vårdvetenskapens mest betydande begrepp 

och det är i strävan att uppnå hälsa man vårdar. Att uppleva hälsa innebär att ha ett generellt 

välbefinnande som är kopplat till hela människan (Dahlberg & Segesten, 2010). Med det 

beskrivna hälsoperspektivet anser vi som författare att medicinska mått, exempelvis 
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blodsockervärden, inte exakt beskriver patientens hälsa utan bör integreras i patientens totala 

hälsosituation. 

 

Ohälsa kan upplevas trots att individen rent medicinskt är sjukdomsfri, likväl som att hälsa 

kan upplevas trots en påvisbar sjukdom som t.ex. diabetesdiagnos (Eriksson, 1989). Som 

tidigare beskrivits upptäcks ofta diabetes typ 2 under rutinkontroller i primärvården. Det är då 

rimligt att tänka sig att sjukdomen i sig i många fall inte genererar upplevd ohälsa. Vården bör 

då ske för att undvika ohälsa och ha en avsikt att behålla eller återfå en god hälsa och ett ökat 

välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdprocessens slutgiltiga mål är att patienten 

skall nå optimal hälsa, vilket är den hälsa individen eftersträvar. Det gäller att som vårdare 

hjälpa individen att själv anpassa sig till situationen för att kunna förverkliga sig själv, 

vårdaren skall alltså visa vägarna till hälsa (Eriksson, 2000).  

Sjuksköterskors roll 

Diabetes typ 2 är en egenvårdssjukdom där varje drabbad individ dagligen fattar olika beslut 

som påverkar hanterandet av sin sjukdom (Wikblad, 2006). I de nationella riktlinjerna för 

diabetesvård (Socialstyrelsen, 2010) anges att omvårdnaden skall stödja, ge råd och utbildning 

till patienten för att främja sunda egenvårdsbeslut. Sjuksköterskan har i sin 

kompetensbeskrivning bland annat ansvar att ta tillvara det friska i patienten, upptäcka och 

förebygga hälsorisker och då det behövs uppmuntra patienten till en sundare livsstil. Vidare 

skall sjuksköterskan ge stöd och vägledning till patient och närstående samt informera och 

undervisa på ett sätt som försäkrar att information tas emot som den är tänkt att göra. Det 

framkommer att en del i sjuksköterskans yrkesroll är att arbeta hälsofrämjande 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

Vuxna individer som har otillräcklig fysisk aktivitet i sin livsstil bör stödjas av hälso- 

sjukvården med ett rådgivande samtal. Det rådgivande samtalet består av en dialog mellan 

hälso- sjukvårdspersonal och patient där åtgärderna anpassas till patientens ålder, hälsa, risk 

för sjukdom etc. Det rådgivande samtalet kan kompletteras med olika verktyg och hjälpmedel 

som t.ex. en stegräknare eller en träningsdagbok. Då patienten har fått diagnosen diabetes och 

har otillräcklig fysisk aktivitet i sin livsstil rekommenderas ett kvalificerat rådgivande samtal. 

Det kvalificerade rådgivande samtalet är teoretiskt baserat och utförs av personal med 

utbildning i den metod som används. Det finns flera olika metoder och det är inte säkerställt 

vilken metod som är bäst anpassad till patienter med diagnosen diabetes typ 2 eller IGT. 

Insatser görs i syfte att öka hälsan, minska risk för illabefinnande och sjukdom 

(Socialstyrelsen, 2011).  

 

I en god relation mellan sjuksköterska och patient ges patienten möjlighet till att uttrycka 

behov och problem. Relationen ger en möjlighet för patienten att växa. Relationen mellan 

patient och vårdare benämns som ”den vårdande relationen”. Grunden i den vårdande 

relationen är att sjuksköterskan och patienten ser varandra som två människor som relaterar 

till varandra på ett mellanmänskligt plan. Den vårdande relationen skall inte byggas på 

sjuksköterskans makt utan på att sjuksköterskan upplevs som en trygg bas som möjliggör att 

patienten kan ta tillvara sina egna resurser. Den vårdande relationen är en förutsättning för 

god omvårdnad (Wiklund, 2003).  

Tidigare forskning 

Tidigare publicerade artiklar inom området fysisk aktivitet hos patienter med diabetes typ 2 

har ofta fokuserat på hinder för fysisk aktivitet. De artiklar som endast behandlar motivation 

är få och har ofta en mer beteendevetenskaplig inriktning. Stiles (2011) betonar att det är sjuk-
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sköterskans ansvar att motivera och stimulera patienten till en hälsosam livsstil och att detta 

skiljer sig från att informera om komplikationer till följd av diabetes. Patienten kan vara väl 

medveten om hur man skall undvika komplikationer till följd av diabetes men ändå inte göra 

de förändringar som rekommenderas. En studie om fysisk aktivitet hos kvinnor visade att de 

kvinnor som ökade och behöll sin fysiska aktivitet upplevde färre hinder än de kvinnor som 

fortsatte att vara inaktiva (Kowal & Fortier, 2007). Upplevda hinder var främst trötthet, be-

kvämlighet och brist på intresse. Vidare beskrivs hur vården borde arbeta med att hjälpa inak-

tiva individer genom att fokusera på enskilda hinder. Om exempelvis intressebrist är ett hinder 

bör vården fokusera på att, tillsammans med individen, finna aktiviteter som upplevs njut-

ningsbara och roliga. Om individen upplever att trötthet är ett hinder för träning så bör vården 

fokusera på information om vikten av god sömn och hälsosam kost. Att finna lösningar på 

hinder tillsammans med individen syftar till att ge en inre motivation som hjälper att öka den 

fysiska aktiviteten och att behålla den. Liknande resultat visas i en studie där individer med 

hög risk för diabetes studerades (Donahue, Mielenz, Sloane, Callahan & Devellis, 2006). Per-

soner som prioriterar fysisk aktivitet och som är mindre rädda för skador samt tar sig tid för 

fysisk aktivitet har högre odds att bli mer aktiva.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Antal personer som drabbas av diabetes typ 2 ökar ständigt och forskning tyder på att denna 

trend kommer att fortsätta. Den grundutbildade sjuksköterskan möter dessa patienter, och 

patienter i riskgrupper, inom vårdkedjans samtliga led. Livsstilsförändringar, med fysisk 

aktivitet och koständringar, har visat sig ha gynnsamma effekter på hälsan hos denna 

patientgrupp och kan hindra utveckling av diabetes typ 2 hos personer med IGT samt minska 

användandet av läkemedel. Livsstilsförändringar förebygger även komplikationer hos 

patienter med diagnostiserad diabetes typ 2. Då behandlingen av diabetes typ 2 bygger på 

egenvård är sjukvårdens uppgift att stimulera och motivera patienten till livsstilsförändringar. 

Inaktivitet hos patienter med IGT eller diabetes typ 2 kan påverka såväl patientens hälsa som 

välbefinnande.  

 

Vad upplever individer med diabetes typ 2 eller IGT som motiverande till att öka sin fysiska 

aktivitet och därmed undvika ohälsa? Vad kan individer som lyckas bli mer aktiva uppleva för 

motiverande faktorer? 

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa vad patienter med IGT eller diabetes typ 2 

upplever som motiverande till fysisk aktivitet. 

 

METOD 

Vi har valt att granska tio vetenskapliga artiklar. Samtliga granskade artiklar har en kvalitativ 

ansats. Enligt Friberg (2006) syftar kvalitativa studier till att öka förståelsen för patientens 

situation vilket stämmer väl in med denna studies syfte. 

Datainsamling 

Innan den egentliga datainsamlingen påbörjades genomförde vi en inledande osystematisk 

sökning i databaserna Cinahl och PubMed. Enligt Östlundh (2006) är detta en bra metod för 

att få en överblick över ämnet. Den osystematiska sökningen innebär att litteratur söks öppet i 

antingen databaser, bibliotekskataloger eller bland bibliotekets hyllplan för att hitta inspiration 
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och idéer till uppsatsens ämne (Östlundh, 2006). Friberg (2006) beskriver den inledande 

litteratursökningen vid litteraturbaserade studier som en orientering i ämnet. Axelsson (2008) 

däremot kallar den första sökningen för pilotsökning, en fritextsökning utan begränsningar där 

man får hjälp att precisera sin sökning och ”ringa in” sitt ämne. Under pilotsökningen prövade 

vi olika söktermer som var relaterade till diabetes typ 2, träning, aktivitet, motivation och 

vårdvetenskap (Caring och Nursing). Vi fann ett stort antal artiklar som berörde vårt 

huvudämne och efter diskussion samt läsning av flertalet sammanfattningar (abstracts) kom vi 

närmare vår problemformulering. Vi kunde även utforma inklusions- respektive 

exklusionskriterier för vårt artikelurval. Den osystematiska sökningen gav oss idéer om vilka 

sökord som var relevanta för vårt syfte. Sökorden var av databasen vedertagna och vår grund i 

den egentliga litteratursökningen.  

 

Östlundh (2006) skriver att den egentliga litteratursökningen syftar till att få fram den slutliga 

mängd litteratur som en litteraturstudie skall bygga på. Som författaren anger så 

dokumenterade vi vår sökprocess. Sökningarna genomfördes under februari 2012 och 

redovisas i tabell 1. 

  

Tabell 1: Redovisning av sökord i respektive databas. 

Databas Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Antal 

artiklar 

som 

inkluderats 

Cinhal ”Diabetes mellitus, 

type 2”, Qualitative, 

Exercise 

Publicerade 2000-

2011. 

38 3 

Cinhal ”Diabetes mellitus, 

type 2”, Qualitative, 

Motivation 

Publicerade 2000-

2011. 

21 4 

Cinahl ”Diabetes type 2”, 

Qualitative, “Life 

style” 

Publicerade 2000-

2011. 

28 2 

Pubmed ”Diabetes mellitus, 

type 2”, 

“Qualitative 

research”, Exercise 

 11 4 

Pubmed ”Diabetes mellitus, 

type 2”, Qualitative 

research, 

Motivation 

 14 5 

 

Artiklar som enbart fokuserade på barn och ungdomar, artiklar om graviditetsdiabetes likväl 

artiklar daterade tidigare än år 2000 exkluderades.  I vår sökning inkluderade vi artiklar som 

berör sänkt sockertolerans (IGT) eftersom denna diagnos är förstadiet till diabetes typ 2. En 

artikel inkluderades trots att den inte enbart studerade IGT eller diabetes typ 2. Artikeln 

inkluderas eftersom den studerade bland annat fysisk aktivitet hos patienter med hög risk för 

diabetes typ 2, varav vissa var diagnostiserade med IGT. Vi inkluderade enbart kvalitativa 

”peer-review”-granskade originalartiklar. 
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Under kolumnen ”Antal artiklar funna” registreras vissa artiklar flera gånger för olika 

sökningar, totalt fann vi 8 artiklar som passade vårt syfte i sökningen. Vi sökte även manuellt i 

de valda studiernas referenslistor och fann ytterligare tre artiklar. En manuell sökning sker 

igenom att olika informationskällor, exempelvis böcker och tidskrifter, söks igenom för att få 

ytterligare tips och referenser till sin studie (Östlundh, 2006). Vid granskningen av artiklarnas 

innehåll valdes en artikel bort då dess perspektiv inte passade vårt vårdvetenskapliga synsätt 

där vi sätter patienten som helhet i centrum. Totalt inkluderades 10 artiklar, vilket bedömdes 

ge bredd och kraft åt resultatet samtidigt som antalet möjliggjorde en noggrann analys. För en 

presentation av artiklarna se bilaga 1. 

 

De analyserade artiklarna hade mellan 15 och 74 deltagare, denna till synes stora spridning 

beror på att i tre av studierna intervjuades deltagarna i grupp, medan fem studier intervjuade 

sina deltagare individuellt. En av de studier där deltagarna studerades individuellt bestod av 

frågeformulär med öppna frågor och kunde således nå många deltagare. Deltagarnas ålder var 

mellan 20 och 80 år. 

Dataanalys 

Analysens genomförande kan beskrivas som att gå från en helhet till delar till en ny helhet 

(Friberg, 2006). Vi använde oss av Evans (2002) analysmodell. Modellen beskrivs i fyra steg, 

där det första består av vår informationssökning. Under det andra steget satte vi oss in i 

materialet och försökte skapa oss en helhetsbild av de valda studierna. Artiklarna lästes en 

efter en, flertalet gånger, och diskuterades sedan för att få fram huvudfynd. Syftet med denna 

del är även att få ett övergripande förstående för de textmassor vi samlat in. Meningar och ord 

som väl representerar artiklarnas resultat identifierades och samlades i ett gemensamt 

dokument. Se tabell 2 för exempel på ord som representerar de analyserade artiklarnas 

resultat. 

 

Under det tredje steget identifierade vi teman för de huvudsakliga fynd vi samlat in från 

artiklarnas resultat. Olikheter och likheter i artiklarnas resultat presenteras under dessa teman. 

Då teman var identifierade från de meningar och ord vi insamlat läste vi återigen igenom 

artiklarnas resultat. Att återigen läsa igenom artiklarna försäkrade oss om att de funna temana 

ej var för långt ifrån de analyserade artiklarnas resultat. Det fjärde steget i Evans (2002) 

analysmodell går ut på att beskriva det studerade fenomenet, i vårt fall vad patienter med IGT 

eller diabetes typ 2 upplever som motiverande till fysisk aktivitet. En ny helhet skapades.  

Tabell 2: Exempel på nyckelfynd som representerar de analyserade artiklarnas resultat visas i 

vänsterkolumnen. Högerkolumnen presenterar de teman vi skapat i vår analys. 

Exempel på nyckelfynd från artiklar Tema 

Gratis bussbiljett, Närhet till natur, Närhet till 

träningslokal, Promenera, vara i parken, 

Inomhusaktiviteter, Bra väder etc. 

Stödjande miljö 

Stöd från vänner, God relation med sjukvården, 

Stöd från familj, Träna i grupp, Gemensamma 

beslut i sin relation, möta människor i liknande 

situationer, etc. 

Stödjande relationer 

Välbefinnande, Rädsla för komplikationer, 

Minskade symtom från annan sjukdom, Minskad 

medicinering, Hålla vikten, Få bra kondition, 

Vara attraktiv etc. 

Att uppleva 

välbefinnande 
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Regelbunden träning, Träning som livsstil, gå ut 

med hunden, Meningsfulla aktiviteter, Positivt 

livsinnehåll, Behålla sin kroppsliga förmåga etc.  

Att bevara hälsan 

 

RESULTAT 

Studiens resultat delas in under fyra teman. Stödjande miljö representerar den rent fysiska 

miljön som uppmuntrade till fysisk aktivitet, Stödjande relationer innehåller den uppmuntran 

till fysisk aktivitet som sociala relationer gav, Att uppleva välbefinnande syftar till den 

motivation som låg i att bli friskare medan Att bevara hälsan visar på hur själva 

livsstilsförändringen i sig kunde upplevas motiverande till fysisk aktivitet. 

Stödjande miljö 

Under temat ”Stödjande miljö” beskrivs hur den miljö individen lever i upplevdes motivera 

till ökad fysisk aktivitet. Miljön är en del av individens vardag och kan upplevas som något 

som möjliggör fysisk aktivitet. Upplevelsen av en stödjande miljö varierade och kunde 

innebära allt från att äga ett jordbruk till att få billigare bussbiljetter. Nedan presenteras vad i 

miljön som upplevdes motivera till fysisk aktivitet. 

  

God tillgänglighet till miljöer som möjliggör träning och rörelse gjorde deltagarna mer 

motiverade till fysisk aktivitet. Det upplevdes som motiverande att ha träningslokaler i närhet 

av hemmet (Korkiakangas, Alahuhta, Husman, Keinänen-Kiukaanniemi, Taanila & Laitinen, 

2011a) eller närhet till parkområde för promenader (Mier, Medina & Ory, 2007). Tillgång till 

en pool, uppmuntrade också till träning (Penn, Moffatt & White, 2008; Hansen, Landstad, 

Hellze’n & Svebak, 2011). Tillgänglighet till områden som stimulerar till fysisk aktivitet, till 

exempel vackra miljöer att promenera i, kunde ökas genom att deltagare fick gratis 

bussbiljetter. Den minskade kostnaden ökade tillgängligheten och motiverade till ökad fysisk 

aktivitet (Penn et al., 2008).  

 

Utomhusvistelse innebar ofta ett ökat välbefinnande och upplevdes i flertalet studier som 

motiverande till fysisk aktivitet. Upplevelsen att komma ut ur sitt hus för ett tag, den friska 

luften och att njuta av naturen är exempel på vad i utomhusmiljön som motiverade till fysisk 

aktivitet (Korkiakangas et al., 2011a; Penn et al., 2008; Hansen et al., 2011; Korkiakangas, 

Taanila, & Keinänen-Kiukaanniemi, 2011b; Ferrand, Perrin och Nasarre, 2008). Miljöer där 

man samtidigt kunde titta på intressanta saker, exempelvis en loppmarknad, upplevde 

deltagare öka lusten till att promenera (Dye, Willoughby & Haley-Zitlin, 2003). Det 

framkommer även att andra miljöer än utomhusmiljöer kunde motivera till fysisk aktivitet. 

Behagligheten i att vara inomhus och utföra aktiviteter upplevdes motivera till fysisk aktivitet. 

Exempelvis kan den svala luftkonditionerade miljön i ett köpcenter uppmuntra till 

promenader (Dye et al., 2003; Hansen et al., 2011).  

 

Väder och årstider som upplevdes behagliga att vara utomhus i benämndes ofta som 

motiverande till ökad rörelse. Vilket väder och vilken årstid som var motiverande varierade 

beroende på i vilken del av världen studierna genomförts. Korkiakangas et al. (2011b) nämner 

att våren med varmare väder upplevs som uppmuntrande, även Casey, De Civita, och 

Dasgupta (2010) beskriver hur fint väder och sommaren stimulerar till ökad fysisk aktivitet. I 

en studie från Förenade Arab Emiraten berättar deltagarna att vinterns kallare väder 

uppmuntrade deltagarna till ökad aktivitet (Ali, Baynouna & Bernsen, 2010).  
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Stödjande relationer 

Stöd, uppmuntran och bekräftelse motiverar till ett aktivt liv. Detta presenteras under temat 

”Stödjande relationer”. Vilka relationer som upplevdes motivera och vad i dessa som 

motiverade varierar och beskrevs exempelvis som att träna tillsammans med sin familj, att ha 

en god vårdrelation eller att träna tillsammans med människor i liknande situationer. Nedan 

följer en beskrivning om vad i dessa relationer som upplevdes motivera till fysisk aktivitet. 

 

Socialt stöd var en viktig motivationsfaktor för flertalet deltagare och vad deltagarna ansåg 

som socialt stöd varierade mellan individerna (Korkiakangas et al., 2011a). En stödjande 

familj ansågs uppmuntrande till ökad fysisk aktivitet (Korkiakangas et al., 2011a; Penn et al., 

2008; Mier et al., 2007; Hansen et al., 2011; Casey et al., 2010; Ferrand et al., 2008). Stödet 

från familjen upplevdes på olika vis. Exempelvis upplevde deltagare stöd genom drivande och 

aktivt motiverande familjemedlemmar (Mier et al., 2007) eller genom att familjen tränade 

tillsammans (Ferrand et al., 2008; Korkiakangas et al., 2011a; Penn et al., 2008). 

Gemensamma beslut om träning tillsammans med dem man lever tillsammans med 

(Korkiakangas et al., 2011a) samt att bli förstådd eller accepterad för sina träningsvanor 

upplevdes som uppmuntrade till fysisk aktivitet (Korkiakangas et al., 2011a; Ferrand et al., 

2008). 

 

Upplevelsen av att ha, eller att vara, en förebild uppmuntrade till rörelse. Aktiva vänner som 

förebilder var ett stöd som upplevdes öka motivationen till fysisk aktivitet (Korkiakangas et 

al., 2011a). Stöd kunde även för deltagarna innebära att de själva, genom att försöka uppnå 

bättre fysisk hälsa, kunde vara en förebild och därmed ett stöd för vänner och anhöriga 

(Korkiakangas et al., 2011a; Penn et al., 2008). Viljan att vara denna förebild gav den fysiska 

ansträngningen ett syfte och motiverade till rörelse. Det upplevdes motiverande att ingå i en 

grupp där man aktiverar sig tillsammans och stödjer varandra (Dye et al., 2003; Ali et al., 

2010; Ferrand et al., 2008; Korkiakangas et al. 2011a; Korkiakangas et al. 2011b). Träning 

tillsammans med människor i liknande situation gav möjlighet till att utbyta erfarenheter om 

träning eller om symtom från sjukdomen. Detta utbyte i sig upplevdes som uppmuntrande till 

träning (Korkiakangas et al. 2011b; Ferrand et al., 2008).  

 

Stöd från andra än vänner och familj upplevdes även motivera till fysisk aktivitet. Tillgång till 

hjälp, stöd och guidning från olika professioner inom hälso- och sjukvård upplevdes ofta som 

motiverande (Wycherley, Mohr, Noakes, Clifton & Brinkworth, in press; Ferrand et al., 2008; 

Penn et al., 2008; Casey et al., 2010). Hälso- och sjukvården kunde stå för såväl praktiskt stöd 

och guidning i tillvaron som en god och stöttande relation. Information om positiva effekter 

av fysisk aktivitet och om träningsmöjligheter av professionella uppmuntrade deltagarna till 

fysisk aktivitet (Korkiakangas et al. 2011b). En god vårdrelation där de professionella 

upplevdes som trovärdiga och tillgängliga och där kommunikationen fungerade väl upplevdes 

som ett stöd och uppmuntrade till fysisk aktivitet (Ferrand et al., 2008).  

 

Stödjande relationer från såväl hälso-och sjukvård som familj och vänner ger således enligt de 

aktuella forskningsresultaten en större möjligheter till att uppnå hälsa. 

Att uppleva välbefinnande 

Bättre hälsa som mål eller upplevelsen av ökat välbefinnande motiverade till ökad fysisk 

aktivitet. Denna motivation presenteras under rubriken ”Att uppleva välbefinnande”. Ökad 

friskhet, minskade sjukdomssymtom eller att känna sig snyggare är några exempel på vad 

som motiverade deltagare att öka sin fysiska aktivitet. Nedan presenteras upplevelsen av hur 

en högre hälsa motiverade till fysisk aktivitet. 
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Upplevelsen av välbefinnande under och efter fysisk aktivitet uppmuntrade deltagarna till 

rörelse och gav dem en högre grad av upplevd hälsa. Välbefinnandet upplevdes både psykiskt 

och fysiskt (Korkiakangas et al., 2011a; Penn et al., 2008; Mier et al., 2007; Korkiakangas et 

al., 2011b; Casey et al., 2010; Ferrand et al., 2008). 

 

Det ökade mentala välbefinnandet vid, och efter, fysisk aktivitet beskrevs av deltagare som 

motiverande på olika sätt. Välbefinnandet upplevdes på olika sätt och beskrevs exempelvis 

genom att deltagarna fick en ny bild av sig själva (Ferrand et al., 2008), ökad sömnkvalitet 

(Korkiakangas et al., 2011a) och mer energi samt minskad stress och oro (Korkiakangas et al., 

2011b). Dessa positiva hälsoeffekter av den fysiska aktiviteten upplevdes motivera till ökad 

rörelse. Rörelse fick deltagare att känna sig bättre och de fick mer energi vilket upplevdes 

stimulera till fortsatt rörelse (Dye et al., 2003). Den fysiska aktiviteten i sig samt resultatet av 

aktiviteten gav deltagarna en mer positiv bild av sitt utseende vilket uppmuntrade dem till 

ytterligare rörelse. En subjektiv upplevelse av att känna sig snyggare (Mier et al., 2007; 

Ferrand et al., 2008), mer vältränad (Penn et al., 2008; Casey et al., 2010; Korkiakangas et al., 

2011a; Korkiakangas et al., 2011b) eller att ha ett starkt självförtroende (Penn et al., 2008) 

ökade välbefinnandet hos deltagarna och var motiverande till rörelse. Fysisk aktivitet stärkte 

enligt Ferrand et al. (2008) dessutom självförtroendet hos de aktiva deltagarna. Då träningen i 

sig var rolig och behaglig ökade känslan av välbehag. Tidigare positiva erfarenheter av en 

aktiv livsstil motiverade till att återuppta den fysiska aktiviteten (Korkiakangas et al., 2011a; 

Korkiakangas et al., 2011b).  

 

I samtliga artiklar upplevde deltagarna att förbättrad fysisk hälsa uppmuntrade till fysisk 

aktivitet. Deltagare upplevde motivation till fysisk aktivitet genom viljan att behålla, eller 

förbättra, sin friskhet (Korkiakangas et al., 2011a; Ferrand et al., 2008). Resultatet i de 

inkluderade studierna visar att fysisk aktivitet ger kontroll över kroppsvikten (Wycherley et 

al., in press; Korkiakangas et al., 2011a; Mier et al., 2007; Korkiakangas et al., 2011b; Ali et 

al., 2010; Casey et al., 2010; Ferrand et al., 2008). Tydliga resultat av fysisk aktivitet stärkte 

motivationen till ökad aktivitet hos deltagarna. Vissa deltagare upplevde det motiverande att 

symtom, som inte var relaterade till blodsockret, blev bättre av fysisk aktivitet, såsom led- och 

ryggsmärtor (Korkiakangas et al., 2011b; Ferrand et al., 2008) eller sänkt blodtryck 

(Korkiakangas et al., 2011b). Deltagare i studien av Casey et al. (2010) upplevde att tydliga 

förbättringar i den fysiska hälsan var motiverande, något som styrker ovanstående stycke.  

 

Ökad friskhet upplevdes således motivera till ökad aktivitet. Även att undvika ohälsa 

upplevdes ge motivation till ökad rörelse. Deltagare upplevde att diagnosen i sig, IGT eller 

diabetes typ 2, och rädslan för komplikationer motiverade till ökad fysisk aktivitet (Penn et 

al., 2008; Mier et al., 2007; Korkiakangas et al., 2011b; Hansen et al., 2011). Vad som 

upplevdes som motiverade till fysisk aktivitet var exempelvis att deltagare gavs en möjlighet 

att kontrollera blodsockernivåer (Wycherley et al., in press; Korkiakangas et al., 2011b; Casey 

et al., 2010) och att deltagarna därmed kunna minska sin diabetesmedicinering (Casey et al., 

2010).  

 

Upplevelsen av ett ökat välbefinnande vid fysisk aktivitet och möjligheten att undvika ohälsa 

upplevdes motivera till ökad träning och är en del av vägen mot hälsa. 

Att bevara hälsan 

En bibehållen fysisk aktivitet är viktigt att uppnå vid diabetes typ 2 eller IGT. Integration av 

den fysiska aktiviteten i vardagen upplevdes som motiverande till en fortsatt aktiv livsstil. 
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Rutiner, träningsföreningar och regelbundna promenader är exempel på delar av en ny livsstil 

som upplevdes motivera till rörelse. Det framkommer också att det är viktigt att träningen på 

ett eller annat sätt upplevs som meningsfull. Hur livsstilsförändringen i sig upplevdes 

motivera till ökad fysisk aktivitet presenteras under temat ”Att bevara hälsan ”. 

 

Skapandet av en livsstil där fysisk aktivitet var en naturlig del upplevdes öka motivationen 

(Korkiakangas et al., 2011a; Penn et al., 2008; Hansen et al., 2011). Integrationen av ökad 

rörelse i vardagen upplevdes motivera på olika sätt. En successiv ökning av intensiteten i den 

fysiska aktiviteten gjorde det enklare att ställa om till ett mer aktivt liv, att dessutom ha ett 

träningsschema stimulerade deltagare till att hålla igång träningen (Dye et al., 2003). Rutiner, 

som att promenera varje eftermiddag, motiverade deltagare till ett mer aktivt liv. Vissa 

deltagare lade också upp rutiner som innefattade tillåtelser att ibland avvika från den sunda 

livsstilen (Penn et al., 2008). Genom att träna kunde deltagare ge sig själv möjlighet att vid 

enstaka tillfällen göra osunda val, detta upplevdes motiverande till fysisk aktivitet.  

 

Det upplevdes motiverande att den fysiska aktiviteten fyllde ett meningsfullt syfte i vardagen. 

Meningsfullheten exemplifieras i en studie av Ali et al. (2010) där ägandet av ett jordbruk 

upplevdes motiverande till ökad fysisk aktivitet. Även ägandet av en hund och de promenader 

som detta möjliggör uppmuntrade deltagare till att röra på sig (Korkiakangas et al., 2011a; 

Hansen et al., 2011; Casey et al., 2010). Hansen et al. (2011) beskriver hur praktiska 

aktiviteter, såsom hushållssysslor eller att leka med sina barn, var en meningsfull aktivitet 

som uppmuntrade till ökad fysisk ansträngning. Upplevelsen av att den ökade friskheten vid 

fysisk aktivitet hade ett syfte motiverade till ökad aktivitet. Deltagarna i Korkiakangas et al.s 

(2011b) studie upplevde att friskheten gav möjlighet till att vara oberoende och självständig så 

länge som möjligt. Likaså upplevdes målet att i framtiden kunna vara frisk nog att ta hand om 

sin familj som motiverande till fysisk aktivitet (Mier et al., 2007). 

 

Deltagare upplevde att de lyckats ändra sin livsstil och öka sin fysiska aktivitet. Deras 

välbefinnande ökade vilket uppmuntrade till ytterligare aktivitet (Korkiakangas et al., 2011a; 

Penn et al., 2008). I studien av Korkikangas et al.(2011b) identifieras livskvalité som ett 

huvudtema, de deltagare som lyckats ändra sina träningsvanor berättade att de upplevde en 

mening med den nya livsstilen och att de upplevde ett mer positivt livsinnehåll vilket ökade 

motivationen till fortsatt fysisk aktivitet.  

 

Deltagande i ett träningsprogram eller interventionsstudie upplevdes ge kraft till fysisk 

aktivitet genom uppföljning (Penn et al., 2008) eller genom att träningen övervakades av 

instruktörer (Casey et al., 2010). Övervakning av den fysiska aktiviteten kunde även ske 

genom att stegräknare och pulsklocka användes (Korkiakangas et al., 2011a). Denna tillgång 

till hjälpmedel upplevdes som motiverande. Det strukturerade träningsprogrammet ledde i 

vissa fall till en inre motivation som fick deltagare att fortsätta träna även efter programmets 

slut. Vid det strukturerade träningsprogrammets slut upplevde flertalet deltagare att de kände 

sig hälsosammare, stolta över sin prestation samt ett generellt välbefinnande (Wycherley et 

al., in press).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att uppnå syftet med vår studie har vi gjort en litteraturbaserad studie där vi använt oss av 

kvalitativa studier. Kvalitativa studier har som yttersta mål att öka förståelsen (Friberg, 2006), 

vilket passade väl in med vårt syfte. Granskning av kvalitativa artiklar och analys av det funna 

materialet var en metod väl anpassad till den tidsrymd som vi förfogade över. En empirisk 

studie kräver stor kunskap och tid, något som vi anser går utanför denna uppsats ramar. Vi 

fann ej någon sammanfattande artikel om enbart upplevelsen av motivationsfaktorer för fysisk 

aktivitet hos vår patientgrupp. Bristen på vårdvetenskapliga artiklar inom detta område 

motiverade oss ytterligare att genomföra en granskning och sammanställning av kvalitativa 

artiklar.  

 

Inklusions- och exklusionskriterierna var rimliga och gav oss en hanterlig mängd litteratur. En 

av artiklarna frångick vårt inklusionskriterie på så sätt att inte alla deltagarna hade diabetes 

typ 2 eller IGT. Användandet av denna artikel motiverar vi med att den studerar individer med 

hög risk för att utveckla diabetes typ 2. Exkluderingen av artiklar äldre än år 2000 beror på att 

vi ville ha ny och aktuell kunskap.  

 

Under vår litteratursökning fann vi som beskrivits åtta artiklar. De sökningar vi presenterar i 

metoddelen är ej i praktiken de enda utförda. Under litteratursökningen sökte vi på flera olika 

ämnesord för att försäkra oss om att inte missa någon artikel av intresse. Dock redovisas ej 

resultatslösa sökningar och den presenterade sökningen innefattar samtliga funna artiklar som 

vi inkluderat i studien. Vi presenterar ej vårdvetenskapliga sökord, såsom ”caring” och 

”nursing”, i vår söktabell eftersom det snarare begränsade vår sökning. De artiklar vi fann 

under de vårdvetenskapliga sökorden fanns även under andra sökord som gav fler relevanta 

träffar än ”Caring” och ”Nursing” och som inte uteslöt någon artikel funnen under de 

vårdvetenskapliga sökorden. 

 

Studien vi genomfört har ett patientperspektiv, dock hade vi svårigheter att finna artiklar som 

var uttalat vårdvetenskapliga. Flera funna studier presenterade dessutom enbart barriärer mot 

fysisk aktivitet. Vi valde därför att ta med vissa studier som publicerats i 

beteendevetenskapliga – och biomedicinska tidsskrifter. Dessa studier inkluderades efter att vi 

noggrant gått igenom att de hade en utgångspunkt och en människosyn som är förenlig med 

ett vårdvetenskapligt perspektiv. Ett patientperspektiv där deltagare blivit intervjuade med 

öppna frågor eller deltagit i öppna diskussioner var kravet vi ställde. Fokus i artiklarna låg på 

patienten som en helhet och hur han/hon upplever motivation till fysisk aktivitet. Med dessa 

krav anser vi oss kunna använda oss av artiklar som ej är publicerade i vårdvetenskapliga 

tidsskrifter.  

 

Evans (2002) analysmodell var en mycket bra modell för att identifiera huvudfynd från 

artiklarna. Analysmodellen gav oss en god möjlighet att analysera tio artiklars resultat och att 

skapa en ny helhet. 

 

Vissa av de analyserade artiklarna studerade både hinder och motiverande faktorer. Då vi 

analyserade dessa har vi enbart valt att granska den del av resultatet som berör motivationen 

till träning. Dock har hela resultatet lästs för att vi skulle kunna skapa oss en helhetsbild av 

studien. I vissa av de granskade artiklar ges deltagarna möjlighet att nämna önskemål på 

förändringar som skulle kunna motivera dem, exempelvis att det skulle ha startats en ny 



12 

 

träningshall i närheten av hemmet. Yttranden om önskningar/förslag har exkluderats i vårt 

resultat då vi anser att dessa enbart är spekulationer och inte vad som faktiskt har motiverat 

dem. 

 

En svaghet i vår studie skulle kunna vara att vi använt oss av relativt få artiklar. Samtidigt är 

detta en studie som genomförs under en begränsad tidsrymd och att innefatta många fler 

artiklar hade kunnat innebära en mindre noggrann analys. En annan aspekt är att det finns 

relativt lite forskning inom vårt specifika område. En aspekt att diskutera är den att vi inte 

begränsat oss geografiskt. Deltagarna i studierna var bland annat från Finland, Förenade 

Arabemiraten, USA och Frankrike. Man kan föreställa sig att olika etniska bakgrunder 

innebär olika upplevelser kring motivation. Dock har vi inte funnit några större skillnader 

under vår analys. För att försäkra oss om att ingen av de medtagna studiernas olikheter 

missats var vi mycket noggranna med att samtliga studiers huvudfynd kunde presenteras 

under något tema i vårt resultat.  

 

En eventuell svaghet i vår studie kan vara att två av artiklarna som utgör en del av data har 

samma huvudförfattare och att de ofta återkommer i det presenterade resultatet. Att 

Korkikangas et al.(2011a & 2011b) står för en stor del av referenserna i denna studie beror på 

att deras studier enbart beskriver motivation och hinder för fysisk aktivitet. I andra 

analyserade studier beskrivs motivation och hinder för såväl fysisk aktivitet som diet eller 

livsstilsförändringar i allmänhet. Således har vi använt oss av en större del av Korkikangas 

resultat i vår analys. Ytterligare en anledning är att Korkikangas studiers resultat är mycket 

utförligt presenterat. Vi som författare anser inte att vårt urval är en svaghet eftersom vi, de 

gånger Korkikangas refereras, relaterar även till en eller flera av övriga åtta studier. Vårt 

resultat presenteras under andra teman än Korkikangas och vi anser att vi fått fram en ny 

helhet med ett nytt innehåll. Analysen av Korkikangas studiers resultat har skett på samma vis 

som vid övriga åtta artiklar.  

 

Syftet med vår studie var att ta reda på vad patienter med diabetes typ 2 eller IGT upplever 

som motiverande till att träna. Genom en väl planerad metod anser vi oss ha fått fram ett 

resultat som svarar på vårt syfte. De teman vi presenterar i resultatet visar tydligt vilka former 

av motivation till fysisk aktivitet som upplevs. De gemensamma nämnarna för vad patienter 

upplever som motiverande till träning var; Stödjande miljö, Stödjande relationer, Att uppleva 

välbefinnande och Att bevara hälsan. 

Resultatdiskussion 

Vi lyfter under denna rubrik fram det vi anser vara det viktigaste i resultatet av vår 

litteraturstudie, hur sjuksköterskor kan använda sig av resultatet samt vad vi anser vara nytt 

inom området och få fördjupad kunskap om. 

 

Det vi som författare vill lyfta fram ur vårt resultat är att integration av träning i livsstilen är 

motiverande. Patienter kan uppleva att diagnostiserandet av diabetes typ 2 är positivt genom 

att det blir en startpunkt för att börja ett nytt och mera hälsosamt liv (Hörnsten, Lundman, 

Selstam och Sandstöm, 2004). Många individer såg färre hinder för aktivitet och upplevde ett 

högre välbefinnande längs vägen mot en ny livsstil. Livsstilsförändringarna, med ökad fysisk 

aktivitet, gör det enklare för den drabbade att göra andra hälsosamma val. Malpass, Andrews 

och Turners (2009) studie om diabetespatienter visade att de deltagare som ökade sin fysiska 

aktivitet även upplevde det som enklare att ändra sina matvanor i en sundare riktning, likväl 

som att de deltagare som ändrade sina matvanor åt det sundare hållet upplevde det som enkla-
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re att öka sin fysiska aktivitet. Detta styrks i en studie av Mata et al. (2009) där ökad aktivitet 

hos överviktiga kvinnor spontant medförde förbättrade matvanor.  

 

Livsstilsförändringen ökar känslan av en helhet där hälsan ökat och i sig motiverat till fysisk 

aktivitet. Upplevelsen av helhet och sammanhang kan beskrivas som människans förmåga att 

vara och leva i världen (Wiklund, 2003). En förändrad livsstil innebär ett nytt sätt att leva i 

världen och kan leda till mer motivation som i sin tur kan leda till ytterligare ökad aktivitet, en 

”god cirkel”. Det vi som författare vill peka på är vikten av att vi som sjuksköterskor 

motiverar patienten in i denna goda cirkel. Denna goda cirkel ser vi som en ökad upplevelse 

av en helhet som ger ett sammanhang.  

 

Som tidigare beskrivits har sjuksköterskan som uppgift att motivera till nödvändiga 

livsstilsförändringar. I vårt resultat framkommer en stor variation i vad som upplevs motivera 

till fysisk aktivitet. Vi anser att variationen visar att varje individ är unik har en egen subjektiv 

upplevelse av vad som motiverar. Som sjuksköterska bör man ta denna variation i beaktning 

då man möter patienter med IGT eller diabetes typ 2 och inse att varje enskild vårdprocess har 

ett eget mål. I vårdprocessen är det således av stor vikt att patienten själv får vara delaktig. 

Hörnsten et al. (2004)  beskriver vikten av att sjuksköterskan och patienten med diabetes typ 2 

sätter upp gemensamma mål för vårdprocessen. Vidare beskrivs att om sjuksköterskan själv 

sätter upp mål om livsstilsförändring åt patienten upplevs ändringarna ofta som ouppnåeliga. 

Det är inte ens säkert att patienten själv vill uppnå målen med livsstilsförändringen. 

Resultatets fyra teman kan ses som en grund att använda då man som sjuksköterska 

tillsammans med patienten utforskar vad i patientens liv som upplevs motivera till fysisk 

aktivitet. Vårt resultat visar även att relationen mellan patient och sjuksköterska kan vara en 

viktig del i patientens motivation. En god vårdrelation ser vi som centralt för att 

sjuksköterskan skall kunna stödja patienten till att väcka, forma och rikta sina val mot en mer 

hälsosam livsstil . 

 

Vi som författare anser att sjuksköterskans motiverande arbete måste föregås av undervisning. 

Varje patient måste ges en möjlighet att förstå varför fysisk aktivitet är viktigt och kan bidra 

till upplevelsen av god hälsa. Detta framkommer i resultatet då exempelvis medvetenheten om 

hur risken för komplikationer kan förebyggas upplevdes motivera till fysisk aktivitet. 

Holmström och Rosenqvist (2005) beskriver att patienter med diabetes typ 2 är medvetna om 

att fysisk träning är särskilt viktig för dem, men att få vet just på vilket sätt fysisk aktivitet är 

viktigt. Utredning av missförstånd kring vad patienten kan tjäna på att aktivera sig anser vi 

vara en viktig del i vårdprocessen och något som också krävs för att motivation skall skapas. 

Motivation är ett inre behov som ligger bakom ett visst beteende (NE, 2012). Sjuksköterskan 

bör försöka få patienten själv att finna en inre motivation till fysisk aktivitet. Motivation är 

inget som man direkt kan ge över från individ till individ utan något som måste väckas hos 

patienten. Patienter som drabbats av sjukdom får en förändrad livssituation och måste därför 

bemötas på ett sätt där patienten ses som en helhet. Ett pedagogiskt förhållningssätt där 

sjuksköterskan ses som ”den som lär ut” och patienten som ”mottagare” stärker den 

underordning som patienter kan uppleva inom vården (Friberg, 2003). Istället bör en god 

vårdrelation skapas där patient och sjuksköterska öppet och obehindrat kan diskutera vad 

patienten själv upplever som motiverande.  

 

Hörnsten et al. (2004) beskriver i en studie hur patienter med diabetes typ 2 ser det som en 

krävande uppgift att integrera sjukdomen i sina liv. Hantering av sjukdomen med hjälp av 

personliga rutiner, ofta genom att involvera familjemedlemmar, upplevdes som nödvändigt. 

Som framkommer i resultatet upplevs stödjande relationer motivera till rörelse. Genom att ge 



14 

 

närstående till patienten en inbjudan till att medverka då patienten möter sjuksköterskan kan 

bidra till att främja motivationen. Den närstående kan ges en inblick i vikten av fysisk aktivi-

tet vid diabetes eller IGT. Den närstående kan därför få en större förståelse för hur livsstilen 

påverkar sjukdomen. Den anhörige kan därmed få en möjlighet att anpassa sina egna levnads-

vanor för att främja att fysisk aktivitet blir en mer naturlig del av patientens livsvärld. Den 

närstående kan även vara en viktig del då sjuksköterskan tillsammans med patienten utforskar 

vad för aktiviteter som finns i patientens närhet och som kan motivera till rörelse. Tierney et 

al. (2011) tar upp att närstående både kan upplevas som motiverande och hindrande till fysisk 

aktivitet. Detta visar på komplexiteten i vad som upplevs motivera till fysisk aktivitet.  

 

Sjuksköterskans motiverande arbete innebär att patienten ses som en helhet där samtliga be-

hov blir uppmärksammade. Fokusering på att patienten själv skall finna en inre motivation 

kan möjliggöra bestående livsstilsförändring. Patienten bör själv få sätta upp egna mål för den 

fysiska aktiviteten vilket ger en större möjlighet till en livsstil med ökad rörelse. Den bästa 

träningen är de facto den som blir av. 

 

SLUTSATSER 

Vad som upplevdes motivera till fysisk aktivitet var subjektivt, dock kan vissa gemensamma 

nämnare ses. Motivation kan upplevas utifrån, från en stimulerande miljö eller genom stöd 

och uppmuntran från närstående och sjukvårdspersonal. Motivation kan även komma inifrån 

genom en vilja att bli frisk och genom att uppleva ett ökat välbefinnande. En lyckad 

integration av fysisk aktivitet i sitt liv gav en inre motivation och en möjlighet att behålla en 

mer hälsosam livsstil. Den inre motivationen är en förutsättning för den ”goda cirkeln” som 

hälso-och sjukvården bör stödja. 

Förslag till vidare forskning 

Vi anser att det är en brist på vårdvetenskaplig forskning kring motivering för träning från ett 

patientperspektiv. Då samhället ständigt förändras med nya råd och rön kring vad som är 

hälsosamt upplever vi det som angeläget att arbeta vidare på den forskning som redan finns.  

 

Då diabetes typ 2 tenderar att öka markant anser vi det viktigt att studera patienter i 

riskgrupper från en vårdvetenskaplig ansats. Forskning med kvalitativ ansats hos patienter 

med IGT och deras attityder och känslor kring livsstilsförändringar ökar chanserna att bättre 

bemöta den enskilda patientens behov av stöd och på så sätt förhindra sjukdom. 

 

Vi finner studier från utlandet gällande träningsorienterade patientföreningar och deras 

positiva resultat mycket intressant. Liknande studier i Sverige skulle eventuellt kunna öka 

evidensen för denna typ av vårdinsats och vara av intresse ur såväl vårdvetenskapligt som 

samhällsekonomisk vinkel. 

Implikationer för sjuksköterskan 

- Alla patienter med diabetes upplever olika motiverande faktorer för fysisk aktivitet. 

Sjuksköterskan bör därför vara lyhörd för vad patienten anser uppmuntra till träning. 

Motivering till varför och hur fysisk aktivitet påverkar hela människan är viktigt för att 

skapa en förståelse hos individen som möjliggör hälsosamma val. 

 

- Miljöfaktorer presenteras ofta som barriärer i studier. Vår studie tar upp miljön som en 

möjlighet till träning. Sjuksköterskan kan gå igenom närliggande motionsformer, parker 
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och föreningar med den diabetesdrabbade eller patienten i riskzonen? Kanske finns det 

möjlighet för patienten i storstaden att för en låg kostnad med buss ta sig ut i naturen?  
 

- Friskhet upplevs ofta som motiverande till träning. Sjuksköterskan bör försäkra sig om att 

patienten verkligen vet om vilka hälsovinster som erhållsvid fysisk aktivitet samt vilka 

komplikationer denne riskerar vid inaktivitet.  

 

- Livsstilsförändringar i sig verkar ofta motiverande till träning. En patient som väl börjat 

aktivera sig kommer troligen att uppleva allt mer motivation till att ändra sitt liv i en mer 

hälsosam riktning. Sjuksköterskan kan lägga extra energi i början då en patient nämner att 

denna skall ändra sin livsstil. Genom regelbunden uppföljning kan patienten uppleva ökad 

motivation till fortsatt fysisk aktivitet.  
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Bilaga 1: Översikt av analyserade artiklar 

 Perspektiv Problem & 

Syfte 

Metod Resultat 

Titel:  

Barriers and 

faciliators of 

weight 

management: 

perspectives of 

Arab woman at 

risk for typ 2 

diabetes 

Författare: 

Ali, H., 

Baynouna, L. & 

Bernsen, R. 

Tidsskrift: 

Health and 

Social Care in 

the community 

Land: förenade 

Arab Emiraten 

Årtal: 2009 

Patientperspe

ktiv. Grundad 

teori. 

Förenade Arab 

Emiraten har 

genomgått en 

ekonomisk 

tillväxt som lett 

till stora 

livsstilsförändring

ar bland 

befolkningen. 

Övervikt, diabetes 

och hjärt-

kärlsjukdomar har 

ökat. 25% av alla 

invånare tros ha 

diabetes typ2.  

Studien syftar till 

att utforska 

barriärer och 

möjliggörare för 

viktminskning 

hos kvinnor med 

risk för diabetes 

typ 2. 

 

Deltagare (75st.) 

valdes ut från 

riskgrupper för 

diabetes typ 2 och 

delades in i 

diskussionsgrupp

er. 

Diskussionerna 

innehöll frågor 

om hinder och 

problem med att 

hålla vikten nere 

och 

diskussionerna 

spelades in. 

Inspelningarna 

transkribrerades 

och analyserades 

med 

innehållsanalys. 

Gemensamma 

nämnare 

kategoriserades i 

teman.  

Fem huvudteman 

hittades; Barriärer, 

Möjliggöranden, 

Mottagning för träning, 

Beteende och förslag. 

Möjliggörande faktorer 

för träning var 

Sjukdomshantering, 

Sjukdomsförebyggande

, att ha tillgång till 

lantbruk, Att ha vänner 

att promenera med samt 

kallare väder. 

Vidare beskrivs hinder 

för träning samt 

deltagarnas förslag på 

förbättringar samhället 

kan utföra för att öka 

deras fysiska aktivitet, 

exempelvis 

träningscenter 

utformade enbart för 

kvinnor. 
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Titel:  

Education and 

Psychological 

Aspects 

Understanding 

physical activity 

faciliators and 

barriers during 

and following a 

supervised 

exercise 

program in Type 

2 diabetes: A 

qualitative study 

Författare: 

Casey, D., De 

Civita, M. & 

Dasgupta, K. 

Tidsskrift: 

Diabetic 

Medicine 

Land: Kanada 

Årtal: 2009 

Patientperspe

ktiv.  

Övervakade 

träningsprogram 

förbättrar både 

blodtryck- och 

blodglukoskontrol

l, men 

deltagarantalet är 

långt från 

optimalt. Mindre 

än 50% fortsätter 

att träna efter 

programmets slut. 

Ingen tidigare 

studie har använt 

kvalitativa 

metoder för att 

undersöka hinder 

och underlättande 

faktorer för 

träning. 

Syftet med 

studien är att 

värdera hinder 

och underlättande 

faktorer för att 

deltaga i ett 

övervakat 

träningsprogram, 

och faktorer för 

fortsatt träning 

vid programmets 

slut. 

16 delatagare 

valdes ut från ett 

tidigare 

träningsprogram 

för diabetes typ 2. 

De första åtta 

veckorna innehöll 

3 träningspass per 

vecka, sedan 

trappades passen 

succesivt av 

under de 16 

följande veckorna 

för att deltagarna 

själva skulle 

kunna ta eget 

initiativ till 

träning. 

Deltagarna 

diskuterade olika 

öppna frågor 

kring träning och 

deltagande och 

dessa spelades in 

och 

transkriberades. 

Diskussionerna 

tolkades med 

innehållsanalays 

och delades in i 6 

olika teman. 

Man fann gemensamma 

nämnare i deltagarnas 

svar och delade in dem 

i 6 teman, 

t.ex. ”Individuell 

motivation” 

och ”Vikten av 

handledare och stöd vid 

deltagande i 

träningsprogram”. 

Flera olika motiverande 

faktorer för träning 

hittades, bland annat; 

Vikten av stöd från 

proffesionell 

träningspersonal, 

Observerbara resultat 

hos deltagarna samt 

vikten av fint väder. 
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Titel:ell ublishing 

Insights from 

older adults with 

type 2 diabetes: 

making dietary 

and exercise 

changes. 
Författare: 

Dye, CJ., Haley-

Zitlin, V. 

& Willoughby, 

D. 

Tidsskrift: The 

Diabetic 

Educator 

Land: USA 

Årtal: 2003 

Patientperspe

ktiv. 

Diabetes typ 2 är 

ett stort 

hälsoproblem i 

USA. I 

hanterandet av 

diabetes typ2 

ingår att ändra sin 

livsstil 

beträffande diet 

och fysisk 

aktivitet.  

Syftet med 

studien är att 

identifiera 

faktorer som 

påverkar 

matvanor och 

träningsvanor hos 

personer med 

diabetes typ 2. 

Inkluderade är 

både personliga 

faktorer (tankar 

och attityder) och 

miljöfaktorer. 

Patienter med 

diabetes typ2 

valdes ut från 

seniorcenter, 

dagcenter och 

från 

primärvården. De 

skulle vara över 

55, adekvata och 

tala engelska. 

Patienterna 

delades in i 

grupper på 6-10 

deltagare och i 

grupperna 

diskuterades olika 

frågor kring 

träning och diet 

öppet. 

Samtalen 

transkribrerades 

och analyserades 

med 

innehållsanalys 

för att finna 

gemensamma 

nämnare i 

deltagarnas 

upplevelser. 

Resultatet delades in i 

teman där bland annat 

viljestyrka och troende 

spelade en roll i att 

ändra sitt beteende. Att 

starta 

livsstilsförändringen 

med små steg åt rätt 

håll tas upp som en del. 

Att ändra sin miljö tas 

upp som en del likväl 

som barriärer och 

möjligheter för 

livsstilsförändring. 

Vikten av information 

om livsstilsförändringar 

och hur läkaren spelar 

en roll för inlärningen. 
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Titel:ell ishing Lt 

Motives for 

regular physical 

activity in 

women and 

men: a 

qualitative study 

in 

French adults 

with type 2 

diabetes, 

belonging to a 

patients’ 

association 

Författare: 

Ferrand, C., 

Perrin, C. 

& Nasarre, S. 

Tidsskrift: 
Health and 

Social Care in 

the Community 

Land: Frankrike 

Årtal: 2008 

Patienperspe

ktiv. 

 

Patientföreningar 

är en integrerad 

del av den franska 

sjukvården, men 

är ofta förbisedd. 

Få 

patientföreningar 

finns till för att 

öka fysisk 

aktivitet hos 

patienter. 

Syftet med 

studien är att 

undersöka 

upplevda motiv 

för regelbunden 

fysisk aktivitet 

bland kvinnor och 

män med typ 2 

diabetes som är 

medlemmar i en 

Fransk 

patientorganisatio

n.  

14 kvinnor och 9 

män, med typ 2 

diabetes, från en 

viss 

patientorganisatio

n, anmälde sig 

frivilligt till 

studien. 

Deltagarna 

tränade 

regelbundet med 

instruktörers 

hjälp.  

Deltagarna 

intervjudades 

enskilt och svaren 

transkriberades 

och texten fick 

sedan godkännas 

av deltagaren.  

Induktiv 

innehållsanalys 

användes för att 

tolka svaren och 

hitta 

gemensamma 

nämnare.  

Resultatet delades in i 

subteman, Teman och 

kategorier. 2 kategorier 

presenteras; Sociala 

motiv och Psykologiska 

motiv. Funna teman 

är; ”Öka sitt 

välbefinnande”, ”Öka 

sina hälsovinster”, ” Få 

en positiv 

kroppsuppfattning”, ”At

t leva i en sällskaplig 

miljö”, ”Känna sig 

förstådd och stöttad av 

andra” 

och ”Återupptäcka 

glädjen att vara en del i 

en grupp”. 

Studien visade viss 

skillnad i 

motivationsfaktorer hos 

kvinnor och män. 

Kvinnor motiverades av 

den sociala delen av 

gruppträningen, medan 

männen mer var 

fokuserade på de rent 

fysiska förbättringarna 

av träningen samt att de 

kunde utbyta praktiska 

erfarenheter av de andra 

deltagarna. 

Titel:  

Motivation for 

lifestyle changes 

to improve 

health in people 

with impaired 

glucose 

tolerance 

Författare: 

Hansen, E., 

Landstad, B.,  

Hellze´n, O. & 

Svebak, S.  

 

Tidsskrift: 

Scandinavian 

Journal Of 

Caring Science. 

Vårdvetenska

pligt 

patientperspe

ktiv. 

Tidigare studier 

indikerar att mer 

vetenskap om vad 

individer med 

IGT upplever som 

motiverande 

faktorer för att 

ändra sin livsstil. 

Syftet är att 

identifiera 

faktorer hos 

individer med 

IGT som kan ha 

motiverande 

effekt för att 

ändra livsstil och 

därmed minska 

risken för 

18 personer (4 

män, 14 kvinnor) 

från ett distrikt i 

Norge valdes ut. 

Samtliga var 

diagnostiserade 

med IGT. 

Deltagarna fick 

instruerad fysisk 

träning 2-3 

gånger per vecka 

under fyra 

månader. 

Deltagarna 

intervjuades med 

öppna frågor om 

varför de valde att 

delta. Därefter 

Resultatet delades in i 

fyra teman; 

Struktur/Rytm, 

Sjukdom, Aktivitet och 

Sociala relationer. Varje 

tema innehöll flera 

olika subkategorier. 

Samtliga deltagare 

uppgav att den största 

motivationen till att 

deltaga i 

träningsprogrammet var 

rädslan att drabbas av 

Diabetes typ 2.  

De vanligaste 

motiverande faktorerna 

för fysisk aktivitet var; 

Att vara utomhus, Att 
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Land: Norge 

Årtal: 2010 

diabetes typ 2. fördes intervjun 

in på 4 olika 

teman som ansågs 

relevanta faktorer 

i andra studier. 

Intervjuerna 

transkriberades 

och analyserades 

sedan på manifest 

innehåll med 

summativ 

innehållsanalys . 

utföra hushållsysslor, 

Att se reultat, att kunna 

använda sig av ett 

träningscenter. 

Vidare ansåg många av 

deltagarna att det var 

viktigt att variera de 

fysiska aktiviteterna för 

att bibehålla en aktiv 

livsstil. 

Titel:  

Motivators and 

barriers to 

exercise among 

adults with a 

high 

risk of type 2 

diabetes – a 

qualitative study 

Författare: 

Korkiakangas, 

E., Alahuhta, 

M., Husman, P., 

Keinänen-

Kiukaanniemi, 

S., Taanila, A., 

Laitinen, J., 

Tidsskrift: 

Scandinavian 

Journal Of 

Caring Science 

Land: Finland 

Årtal: 2011 

Patientperspe

ktiv, 

Vårdvetenska

pligt 

perspektiv. 

Diabetes typ 2 

kan förhindras 

genom 

livsstilsförändring

ar. Regelbunden 

träning under 

minst 4 timmar 

per vecka i 

kombination med 

dietändringar och 

viktnedgång 

minskar risken för 

diabetes typ 2. 

Den svåraste 

frågan är hur man 

skall öka den 

regelbundna 

träningen bland 

överviktiga vuxna 

med hög risk för 

diabetes typ 2. 

Syftet är att 

beskriva hinder 

och motiverande 

faktorer för 

träning hos dessa 

individer. 

33män och 44 

kvinnor som 

deltog i en studie 

om 

diabetesförebygga

nde åtgärder i 

Finland och som 

hade stor risk att 

utveckla diabetes 

typ 2 valdes ut. 

Fem grupper 

möttes via 

videkonferenser 

och sex grupper 

mötte intervjuaren 

i person.  

Intervjuerna 

spelades in och 

tolkades via 

innehållsanalys. 

 

Resultat är indelat i två 

delar, Motiverande 

faktorer samt barriärer 

för fysisk aktivitet. 

De motiverande 

faktorerna delades in i 

fem huvudkategorier, 

deltagarna beskriver 

bland annat att socialt 

stöd, regelbundenhet, 

hälsovinster samt 

teknisk utrustning som 

motiverande faktorer. 

Barriärer delades in i 

fyra huvudkategorier. 

Deltagarna ansåg bland 

annat att dåligt väder, 

hälsoproblem, 

arbetsrelaterade orsaker 

samt brist på intresse 

som barriärer mot 

fysisk aktivitet. 

Deltagarna ansåg att de 

motiverande faktorerna 

var fler än barriärerna. 

Titel: 

Motivation to 

physical activity 

among adults 

with high risk of 

type 2 diabetes 

who 

participated in 

the Oulu 

substudy of the 

Finnish 

Vårdvetenska

pligt 

patientperspe

ktiv. 

Typ 2 diabetes 

kan hindras 

genom 

livsstilsförändring

ar som 

exempelvis 

genom tillräcklig 

nivå av fysisk 

aktivitet. Det 

finns studier som 

behandlar 

Deltagare valdes 

ut från en större 

studie som syftar 

till att förhindra 

diabetes typ 2. 

Deltagarna hade 

alla 

diagnostiserats 

med IGT. 

Deltagarna 

svarade skriftligt 

Resultatet delas upp i 

en huvudkategori 

(Livskvalitet), tre 

subkategorier (Metalt 

välbefinnande, Hälsa 

och Fysiskt 

välbefinnande). 

Subkategorierna kom 

från förenklade 

kategorier (14st.) Från 

funna gemensamma 



24 

 

Diabetes 

Prevention 

Study 

Författare: 

Korkiakangas, 

E., Taanila, A.,  

& Keinänen-

Kiukaanniemi, 

S. 

Tidsskrift: 

Health and 

Social Care in 

the comunity 

Land: Finland 

Årtal: 2010 

motivation till 

fysisk aktivitet 

hos patienter med 

diabetes typ 2, 

däremot behövs 

fler studier om 

motivationsfaktor

er hos patienter 

med hög risk för 

diabetes typ 2 

(IGT). 

Syftet med 

studien är att 

beskriva 

motivationsfaktor

er och barriärer 

för fysisk aktivitet 

hos individer med 

hög risk för 

diabetes typ 2. 

på öppna 

kvalitativa frågor 

år 2003. Studien 

följdes senare upp 

2008 med samma 

frågor. 

 År 2003 

tillfrågades 93 

personer, varav 

63 valde att delta. 

År 2008 hade de 

tillfrågade 

sjunkigt till 82, 

varav 71 valde att 

delta. 

Svaren 

analyserades efter 

induktiv 

innehållsanalys. 

nämnare. 

Resultatet från 2008 

visade sig inte vara 

drastiskt skildas från de 

2003. Skillnaden var att 

barriärerna för träning 

hade minskat. De 

största motiverande 

faktorerna(Mentalt- och 

fysiskt välbefinnande & 

Hälsa) upplevdes 2008 

som ännu starkare 

motivationsfaktorer än 

2003. 

Titel:  

Mexican 

Americans With 

Type 2 Diabetes: 

Perspectives on 

Definitions, 

Motivators, 

and Programs of 

Physical Activity 

Författare: 

 Mier, N., 

Medina, A. & 

Ory, M.  

Tidsskrift: 

Preventing 

chronic disease 

– Public Health 

Research, 

Practice and 

Policy. 

Land: USA 

Årtal: 2007 

Patientperspe

ktiv. 

Mexikanska 

amerikanser har 

en högre risk för 

diabetes typ 2 pga 

inaktivitet än 

övriga 

Amerikaner. 

Faktorer som 

påverkar 

aktiviteten hos 

denna population 

är tidigare inte väl 

undersökt. 

Syftet med denna 

studie är att 

undersöka 

Mexiko-

Amerikaners 

synsätt på fysisk 

aktivitet och 

identifiera 

motiverande 

faktorer samt 

barriärer för 

fysisk aktivitet. 

Deltagare var 30-

55 år och 

diagnostiserade 

med typ 2 

Diabetes . 

Deltagarna bodde 

i samma del av 

Texas och valdes 

ut via ”Health-

Care Centers”. 

34 kvinnor och 5 

män deltog i 

studien.  

De delades in i 

6st. Grupper där 

diskussioner om 

fysisk aktivitet 

fördes och dessa 

spelades in. 

Diskussionerna 

transkriberades 

sedan och 

tolkades efter  

innehållsanalys. 

Gemensamma 

teman hittades    

Resultatet delas in i två 

huvudteman; 

Motiverande faktorer 

och barriärer.  

Motiverande faktorer 

hade tre kategorier; 

Känslan av fysiskt och 

mentalt välbefinnande, 

Stöd från familjen och 

bevara hälsan för att 

kunna ta hand om 

familjen.  

Barriärer delades in i 11 

kategorier.  

Den största 

gemensamma 

motiverande faktorn var 

fysiskt- och mentalt 

välbefinnande. Den 

största barriären var 

tidsbrist pga krav från 

familj och arbete. 
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Titel:  

Participants' 

perspective on 

maintaining 

behaviour 

change: a 

qualitative study 

within the 

European 

Diabetes 

Prevention 

Study 

Författare:  

Penn, L., 

Moffatt, S., & 

White, M. 

Tidsskrift: 

BMC public 

health 

Land: England 

Årtal: 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patientperspe

ktiv, 

Hollistisk syn 

på patienten. 

Fenomenolog

iskt 

tillvägagångs

sätt. 

Att ändra och 

sedan behålla 

livsstilen är ett 

komplext område 

som innefattar 

sociala, 

psykosociala och 

utbildningsmässig

a faktorer. 

Tidigare studier 

visar på att många 

misslyckas med 

att nå de mål för 

livsstilsförändring 

som de själva 

sätter upp. Syftet 

är att skapa en 

förståelse för  

upplevelsen för 

att genomföra en 

bestående 

livsstilsförändring 

hos patienter med 

nedsatt 

glukostolerans 

(IGT). 

Deltagare valdes 

ut från en tidigare 

studie om 

diabetespreventio

n. Man valde ut 

de deltagare som 

lyckats bibehålla 

en 

livsstilsförändring

. Intervjuer med 

en kvalitativ 

ansats utfördes på 

de 15 personer 

som valde att 

delta. Intervjuerna 

transkriberades 

och en 

innehållsanalys 

utfördes. 

Resultatet delas in i två 

huvudteman; 

Motiverande faktorer 

och belastningar. Båda 

teman delades in i fyra 

kategorier; 

Miljöfaktorer, Sociala 

faktorer, Fysiska 

faktorer och Psykiska 

faktorer. Därefter 

presenteras olika 

subteman för 

kategorierna under 

respektive tema.  

Deltagarna upplevde att 

motivation och hinder 

för träning varierade 

med tiden, positiva 

förändringar kunde vara 

exempelvis förbättrade 

sociala omständigheter, 

ökat välbefinnande och 

känslan av att känna sig 

mer vältränad. Hinder 

kunde exempelvis vara 

skador, sjukdomar eller 

brist på 

träningsmöjligheter 

(Exempelvis att en 

träningshall läggs ned). 
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Titel:ell  
Self-reported 

faciliators of, 

and 

impediments to 

maintenance of 

healthy lifestyle 

behaviours 

following a 

supervisedresear

ch-based 

lifestyle 

intervention 

programme in 

patients with 

type 2 diabetes. 
Författare: 

Wycherley, T.P, 

Mohr, P., 

Noakes, M., 

Clifton, P.M. & 

Brinkworth, 

G.D. 

Tidsskrift: 
Diabetic 

Medicin 

Land: 

Australien 

Årtal: 2011 

Patientperspe

ktiv 

Patienter med 

diabetes typ 2 

slutar ofta att 

träna efter att de 

har medverkat i 

interventionsstudi

er som innefattar 

träningsprogram. 

Syftet med 

studien är att 

identifiera 

faktorer som 

deltagarna själva 

uppger som 

förlänger eller 

förkortar 

livsstilsförändring

en, med diet och 

träning, över tid. 

Deltagare blev 

tillfrågade 1 år 

efter 

medverkandet i 

en 

interventionsstudi

e där 

dietändringar och 

träningsprogram 

följdes under 16 

veckor. Samtliga 

var 

diagnostiserade 

med diabetes 

typ2. 81 deltagare 

inbjöds till 

studien och 30 av 

dessa valde att 

delta. 

Deltagarna 

intervjuades per 

telefon om bland 

annat anledningar 

att delta i 16-

veckorsprogramm

et och om vad 

som hjälpte dem 

att fortsätta 

livsstilsförändring

arna efter 

programmet. 

Intervjuerna 

transkribrerades 

och analyserades i 

en fyrstegsprocess 

för att finna 

gemensamma 

nämnare. 

Resultatet delas upp i 

rubriker för diet och 

träning. Dessa två 

består av hinder och 

hjälpande faktorer för 

att bibehålla en 

livsstilsförändring. 

Dessutom presenteras 

deltagarnas anledningar 

till att  deltaga i 16-

veckorsstudien från 

början. 

Anledningar till att 

delta var bland annat att 

gå ned i vikt och öka 

sin kontroll över 

diabetessjukdommen. 

Att få stöd och hjälp 

med problemlösning 

hjälpte deltagarna att 

fortsätta i programmet.  

 Svårigheter att 

bibehålla aktiviteten 

efter programmet var 

bland annat brist på 

tillgång till 

träningslokaler och 

professionellt stöd samt 

den höga kostnaden för 

att träna på gym. 

En inre känsla av 

förbättring under 

träningsprogrammet 

fick deltagare att 

fortsätta träna även 

efter programmet.  

 

 


