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Sammanfattning 

Diabetes typ-2 är en sjukdom som ökar i omfattning i hela världen. Bidragande faktorer är en 
osund livsstil präglad av inaktivitet och en ohälsosam diet. Sjukdomen kan leda till allvarliga 
sena komplikationer och ett begränsat liv. Diabetes typ-2 beror på en störd insulinkänslighet i 
vävnaden och medför ett sämre upptag av socker från blodet. En god egenvård av sjukdomen 
är fysisk aktivitet. Detta för att insulinkänsligheten ökar och att skelettmuskulaturen lättare tar 
upp sockret från blodet. Fysisk aktivitet betraktas som en konservativ behandling och det är 
den bästa behandlingen mot Diabetes typ-2. Syftet med studien är att undersöka vilka metoder 
som ökar motivationen till fysisk aktivitet hos patienter med Diabetes typ-2. Studien är en 
systematisk litteraturstudie bestående av 13 artiklar som analyserats enligt Axelssons (2012, 
ss. 203-220) analysmodell. Studien belyser de faktorer som ökar motivationen till fysisk 
aktivitet. I Resultatet framkommer fyra huvudfynd som bidrar till en ökad motivation. De 
fynd som framkommer är kunskap/stöd, fysisk aktivitet på recept (FAR), motiverande samtal 
(MI) och ett tekniskt hjälpmedel som främjar motivationen hos den här patientkategorin. 
Detta är olika metoder som sjuksköterskan bör ha kännedom om i mötet med den 
diabetessjuka individen. Sjuksköterskans kompetens inom området är viktig för att hon ska 
kunna motivera patienten till att inleda en rörelse mot hälsa. 
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Inledning 

I Sverige har 350 000 personer Diabetes och majoriteten av patienterna har typ-2 Diabetes 
(Socialstyrelsen, 2009). Det är därför sannolikt att vi i vår kommande yrkesroll kommer att 
komma i kontakt med sjukdomen. I vår utbildning har vi träffat patienter som har drabbats av 
detta sjukdomstillstånd. Den gemensamma nämnaren för den diabetessjuke är att de 
regelbundet måste mäta den rådande blodsockernivån som finns i deras blod. Vidare måste de 
ta insulin genom injektioner eller i tablettform, det här för att blodsockret ska hålla sig på 
jämn nivå under dygnets alla timmar. Att leva med Diabetes typ-2 skapar ett lidande; enligt 
Wiklund uppstår (2003, ss. 101- 102) ett lidande hos människan när upplevelsen av henne 
som en hel person hotas. För en person med nyupptäckt Diabetes kan det bli svårt att få en 
fungerande vardag då sjukdomen har förändrat hennes livsvärld. Den diabetessjuka måste 
plötsligt anpassa sitt sätt att leva utifrån sjukdomens krav. 

 Att få en stabil blodsockernivå är viktigt för den diabetessjuke, detta för att undvika 
vardagliga symtom samt sena komplikationer (Dammen-Mosand & Försund, 2001 s. 919). En 
jämn blodsockernivå främjas av en sund diet och en ökad fysisk aktivitet (Quittenbaum 2007, 
s. 368). En livsstilsförändring som den sjuka bör göra för att främja sin hälsa och undvika ett 
livslidande är att öka sin fysiska aktivitet.  

Vi finner det intressant att studera vilka metoder sjuksköterskan kan använda sig av för att 
motivera den diabetesdrabbade till att bli fysiskt aktiv och starta en rörelse mot hälsa. Vad 
motiverar den drabbade individen till att bli mer fysisk aktiv?  

Utifrån vår studie vill vi få en ökad förståelse kring den problematik som föreligger, då 
personer med Diabetes typ-2 fortsätter med ett stillasittande liv trots att de vet om att det inte 
är gynnsamt utifrån deras sjukdomsbild (Diedrich, Munroe & Romano, 2010 s.133).  
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Bakgrund  

Hälsa, lidande och vårdande samtal ur den diabetessjukes perspektiv 
Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) definition innebär hälsa att en individ befinner sig i 
ett tillstånd där hon upplever ett fullständig fysiskt, psykiskt, socialt och andligt/existentiellt 
välbefinnande (Nationellt centrum för flexibelt lärande, 2004, s. 1). En människa kan uppleva 
hälsa trots att hon har en diagnostiserad sjukdom (Wiklund 2003, s. 93). Samtidigt kan den 
som inte har en diagnos uppleva ohälsa (Wiklund 2003, s.82). 

Wiklund (2003, s. 82) menar att en diabetessjuk individ kan uppleva hälsa trots sjukdom om 
hon finner en mening med sitt lidande. Att acceptera sin sjukdom är ett steg i hälsoprocessen 
för att vara i hälsa. När en person inte kan uppleva helhet och leva upp till sina förväntningar 
uppstår ett lidande hävdar Eriksson (1994, ss. 30-33) där individen får en känsla av att förlora 
sig själv. Enligt Wiklund (2003, s.101) får människan ett lidande när hon upplever en förlust 
av kontroll. En individ som insjuknar i Diabetes förlorar kontrollen över vardagen då 
sjukdomen ställer höga krav på livsstilsförändringar och utifrån Eriksson teori så uppstår 
lidande. Eriksson (1994, s. 63) beskriver att lidandet skapar en medvetenhet som driver 
individen till en kamp för att återvinna hälsa. Därmed menar hon att det är först när en individ 
har blivit sjuk som hon kan uppskatta hälsa, då den har gått förlorad. 

 Ett sjukdomslidande innebär att en människa plågas av sjukdom och allt vad sjukdomen för 
med sig och på så sätt skapas ett lidande (Wiklund 2003, s. 102). 

Eriksson (1994, s. 93) menar att ett livslidande är allt vad det innebär att vara människa och 
leva bland människor, ett livslidande aktualiseras oftast vid ankomst av sjukdom. Kopplat till 
den diabetessjukas perspektiv så uppstår ett livslidande med de frågor och farhågor som 
sjukdomen kan ge den drabbade individen. Risken för framtida sena komplikationer är 
orostankar och funderingar som gör att den sjuka upplever ett ökat livslidande efter debut av 
sjukdom (Hughes, Keith, Byars & Wiginton 2012, s. 852). 

 I mötet med den vårdsökande kan sjuksköterskan bjuda in till samtal och en vårdrelation kan 
därmed uppstå. Finns det en bra vårdrelation kan den diabetessjukes livsvärld komma till tals 
där det ges utrymme för den sjuke att utrycka sina behov. När vårdaren tar till vara på de 
behov som finns kan den sjukes resurser stärkas och en rörelse mot hälsa kan inledas 
(Wiklund, 2003 ss. 170-175). I det vårdande samtalet ska vårdaren se till att ett möte mellan 
dem uppstår där en konversation äger rum. Det viktiga i dialogen är att det är en 
tvåvägskommunikation och att vårdaren ställer öppna frågor som följs upp med följdfrågor. 
Vårdaren bör vara en aktiv lyssnare som visar närvaro i samtalet. När vårdaren har tagit del av 
patientens livsvärld kan en förståelse för patientens situation skapas. Detta gör att patienten 
får tala ut och ges möjlighet att få svar på eventuella frågor (Fredriksson & Eriksson 2003, ss. 
138-148).  
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Diabetes typ-2 
Under antikens Grekland observerades de första dokumenterade fallen av Diabetes. 
Sjukdomen fick sitt namn av en grekisk filosof, som beskrev att den drabbade blev omättligt 
törstig och att det aldrig slutade flöda urin. Därav namnet Diabetes som betyder ”ständigt 
rinna” på grekiska. Under 1600-talet i England tillkom namnet Mellitus eftersom en läkare 
lade märke till att urinen smakade honung. Idag heter sjukdomen Diabetes Mellitus. I början 
av 1900-talet framställdes insulin för första gången och år 1922 ordinerades detta läkemedel 
till en svårt diabetessjuk människa med en dramatisk positiv effekt, ett botemedel mot 
Diabetes var uppfunnet. Tidigare var Diabetes en fruktad sjukdom som ledde till en för tidig 
död. År 2000 hade ungefär 100 miljoner individer i världen Diabetes. Sjukdomen ökar 
kontinuerligt i alla delar av världen (Quittenbaum 2007, s. 347).  

Det finns tre olika typer av Diabetes: Diabetes typ-1, Diabetes typ-2 och en typ av Diabetes 
som gravida kvinnor kan få. Diabetes typ-1 innebär att kroppen har slutat att producera insulin 
och behandlas genom att individen får tillföra insulin utifrån.   Graviditetsdiabetes betyder att 
en kvinna som inte har haft Diabetes får det under graviditeten. En ökad insulinresistens hos 
kvinnan under graviditeten är orsaken till att denna typ av Diabetes. Graviditetsdiabetes 
försvinner då fostret har fötts fram (Quittenbaum 2007, s. 380).  Diabetes typ-2 är den 
vanligaste formen av Diabetes och utgör mellan 80-90 procent av all Diabetes. I de nordiska 
länderna har mellan 4-5 procent av befolkningen över 20 år Diabetes typ-2. Förekomsten av 
Diabetes typ-2 hos den äldre befolkningen är mer vanlig där 20 procent av 70 åringarna har 
drabbats. I Indien, Mellanöstern, Kina, USA och vissa delar av Latinamerika ökar 
förekomsten av Diabetes typ-2 markant (Östenson, Birkeland & Henriksson red. 2008, s. 
302). Det finns människor som löper större risk för att utveckla Diabetes typ-2. En grupp är 
individer som ärver den via sin genetik eftersom sjukdomen till viss del är ärftlig. 
Förekommer sjukdomen i familjen föreligger det en 40-procentig sannolikhet att drabbas 
(Quittenbaum 2007, s. 355).  En ökad risk för att utveckla typ-2 Diabetes uppstår hos 
människor med en livsstil som präglas av ohälsosamma levnadsvanor. Risken att drabbas ökar 
för personer som lever under stressiga levnadsförhållanden, röker, äter osunt och är fysiskt 
inaktiva. De här livsstilsfaktorerna stimulerar utvecklingen av Diabetes typ-2. Ovan nämnda 
faktorer leder till att insulinresistensen ökar ute i vävnaden och därför kallas typ-2 Diabetes 
för en livsstilssjukdom (Quittenbaum 2007, s. 358). 

För att kunna vårda framtida patienter som lider av Diabetes typ-2 måste vårdpersonalen ha 
kunskap om patofysiologin och den medicinska vetenskap som berör detta sjukdomstillstånd.  

Diabetes typ-2 är en kronisk sjukdom som innebär en störning i kroppens omsättning av 
socker. Sjukdomen påverkar både insulinsekretion och insulinkänslighet, vilket resulterar i ett 
onormalt högt värde av blodsocker. Minskad insulinkänslighet eller insulinresistens innebär 
att det krävs en större mängd insulin än tidigare för en blodglukossänkning. Detta leder till en 
intracellulär brist på glukos samtidigt som blodglukoskoncentrationen ökar (Lännergren 2007, 
ss. 328-329).  

Vanligt förekommande för den sjukdomsdrabbade är att symtomen kommer smygande under 
en längre tid. Det är inte ovanligt att en psykisk och fysisk trötthet uppstår (Magnusson 2011, 
s. 2). Andra symtom som är karakteristiska för den diabetessjuke är ökad törst, större 
urinmängder och en observerbar viktnedgång. Andra vanliga symtom är hudinfektioner, 
urinvägsinfektioner och sjukdomar i de ytliga nerverna. Fruktade sena komplikationer som 
kan uppstå är kranskärlssjukdomar, ögonskador, njursvikt och nervskador (Östenson, 
Birkeland & Henriksson red. 2008, s. 303).  
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Behandling av sjukdomen sker på två olika sätt. Den ena går ut på en konservativ behandling 
och den andra med läkemedel. Konservativ behandling innebär att den drabbade utan 
läkemedel behandlar sin sjukdom. Fysisk aktivitet, kost som innehåller mycket fibrer och 
fetter med enkla och fleromättade fettsyror är en bra egenvård. Att den drabbade slutar röka 
om hon gör det är en annan viktig livsstilsförändring för att återfå hälsa. När den konservativa 
behandlingen inte fungerar, bör den sjuka behandlas med orala läkemedel eller insulin. Ett 
vanligt läkemedel för att behandla Diabetes typ-2 är Metformin. Detta läkemedel är ett 
förstahandspreparat som sätts in då den konservativa behandlingen inte är fullgod. Vi vet i 
dag att fysisk aktivitet är en bra egenvård av sjukdomen. Med fysisk aktivitet minskar risken 
för utvecklingen av Diabetes typ-2 (Östenson, Båvenholm & Efendic 2004, ss. 4012- 4014). 
Problematiskt är att diabetessjuka individer har problem med att motivera sig till att börja 
träna (Goodwin, Bar, Reid & Ashford 2009, s. 203).  

Motivation 
Enligt Nationalencyklopedin (1996) innebär ordet motivation en psykologisk reaktion som 
väcks hos personen som formar och riktar sitt beteende mot olika mål. Motivation kan ses 
som ett beteende vilket innebär att individen i fråga påbörjar, fortsätter och upprätthåller en 
specifik förändringsstrategi för att nå sitt önskade mål.  

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet en begreppsdefinition 
Definitionen av fysisk aktivitet enligt Kallings red. (2011, s. 27) innebär all kroppsrörelse som 
resulterar i en ökad energiförbrukning hos utövaren. Kroppsarbetet är en följd av 
skelettmuskulaturens sammandragning. Mer konkret innebär det alla vardagliga sysslor, allt i 
från att cykla till att plocka svamp eller att utöva ett tufft träningsprogram. Slutsatsen är att 
personen som utövar fysisk aktivitet belastar sin skelettmuskulatur i varierande grad. 

Fysisk aktivitet på recept (FAR) 
Fysisk aktivitet på recept (FAR) innebär att en skriftlig ordination utfärdas av en legitimerad 
förskrivare. Syftet med att skriva ut FAR till en patient är att förebygga och behandla ohälsa 
utanför vården. Grundtanken med FAR är att motivera patienten till att öka sin fysiska 
aktivitet i ett hälsofrämjande syfte (Kallings red. 2011, s. 101).  

Allmänna rekommendationer för fysisk aktivet 
Rådande rekommendationer för fysisk aktivitet som den vuxna individen bör utföra varje 
vecka är att vara fysisk aktiv i 150 minuter med en måttlig ansträngning, vilket ska ge utslag i 
en förhöjd puls och andningsfrekvens. Det innebär att individen utför en ansträngning på 
minst 30 minuter som ska utföras under fem av veckans sju dagar.  Vidare rekommenderas 
styrketräning som komplement till fysiskt aktivitet två gånger i veckan, där de stora 
muskelgrupperna ska belastas. Rekommendationerna är till för att främja hälsa och förebygga 
ohälsa som förekommer mer frekvent hos människor som lever ett inaktivt liv (Svenska 
Läkaresällskapet 2011). 

Positiva effekter av fysisk aktivitet för den Diabetessjuke individen 
Fysisk aktivitet minskar insulinresistensen ute i kroppens vävnad och skelettmuskulatur i upp 
till 72 timmar (Börjesson & Jonsdottir 2005, s. 242). Musklerna som aktiveras under 
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ansträngningen förbättrar sitt upptag av glukos från blodomloppet (Quittenbaum 2007, s. 
367).  

Vid muskelarbete sker upptaget av glukos till cellen oberoende av hur mycket insulin det 
finns i kroppen. Detta sker för att ett transportprotein aktiveras, proteinet heter Glut4. Vid 
muskelarbete transporteras Glut4 till cellmembranets yta och ser till att glukosmolekylerna 
kommer in i cellen. Därmed förbättras glukosupptaget till cellen trots att det råder en 
insulinresistens (Östenson, Båvenholm & Efendic 2004, ss. 4012- 4014). 

En person med en psykosocial stressad livsstil har en förhöjd frisättning av stresshormonet 
kortisol. Kortisol hämmar insulinproduktionen från betacellerna i bukspottkörteln. En 
överproduktion av kortisol leder till insulinresistens ute i vävnaden (Berne & Björntorp 2005, 
s. 164). Personer som tränar får en förhöjd stresströskel och en minskad stressreaktion. Detta 
ger en lägre kortisolproduktion, vilket är bra mot insulinresistens och är gynnsam för 
kroppens insulinproduktion (Berne & Björntorp 2005, ss. 164-165). 

Problemformulering 
Diabetes typ-2 är en livsstilssjukdom vars förekomst ökar i de industrialiserade länderna, 
däribland Sverige. Bidragande orsaker är bland annat en livsstil präglad av fysisk inaktivitet, 
rökning, stress och en överkonsumtion av osund mat. Många patienter som vi har stött på 
under vår utbildning har en kontakt inom primärvården. Där har de fått information om fysisk 
aktivitet, sjukdom, behandling och kostens betydelse. I informationen ingår också ett 
förtydligande om vilka följdsjukdomar som kan uppstå om den sjuke inte ändrar livsstil. 
Följdsjukdomar som kan uppstå när en individ inte sköter de rekommendationer till egenvård 
de fått kan leda till sena komplikationer. Därför ställer vi oss frågande till varför dessa 
patienter trots behandling och information kommer in till sjukhusen med ett försämrat 
hälsotillstånd. De vårdtagare vi har haft kontakt med har fått en ordination på FAR och ändå 
har de inte gjort en livsstilsförändring. Därför finner vi det intressant att få en fördjupad 
förståelse över de faktorer som påverkar motivation till fysisk aktivitet. Resultatet med vår 
studie kan bidra till en ökad kunskap kring de mekanismer som styr individen till att bli 
fysiskt aktiv. När vi har en förståelse över problematiken till beteendeförändring har vi en bra 
grund för att främja hälsa och lindra lidande hos denna patientkategori när vi möter dem i 
verkligheten. 

Syfte  
Syftet med studien är att undersöka vilka metoder som ökar motivationen till fysisk aktivitet 
hos patienter med Diabetes typ-2. 
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Metod 
Studien är en systematisk litteraturstudie enligt Axelssons (2012, ss. 203-220) 
metodbeskrivning. En systematisk litteraturstudie består av primärkällor av vetenskapliga 
artiklar och rapporter. I en systematisk litteraturstudie ska valet av artiklar ha utförts 
systematiskt och urvalsmetoden ska finnas definierad. Litterturstudien ska inneha en bestämd 
frågeställning och återge inklusions samt exlusionkriterier. Studien ska redogöra för 
sökstrategi och en kritisk analys av artiklarnas resultat ska ha genomförts (Axelssons 2012, ss. 
203-220). Vi som författare valde denna metod eftersom den lämpade sig bäst för vår studie. 

Inklusionskriterier 
• Artiklar med kvantitativa och kvalitativa ansatser. 
• Årtal 2000-2013. 
• Artiklar som är vetenskapligt granskade och i fulltext. 
• Artiklar skrivna på engelska. 
• Deltagarna i studien ska vara över 18 år. 
• Artiklar med koppling mellan Diabetes typ-2, fysisk aktivitet och motivation.  
• Artiklar från alla länder. 

Exklusionskriterier 
• Graviditetsdiabetes, Diabetes typ-1. 

• Review artiklar.  

Datainsamling 
Litteratursökningen har sin grund i databaserna Cinahl, Pubmed och sökmotorn Summon. I 
vår inledande litteratursökning söktes artiklar i en bred omfattning. Pilotsökningen gav oss en 
översikt över de faktorer som kunde härledas till att besvara vårt syfte. I nästa fas blev 
sökningarna mer specifika inom vårt ämnesområde. En detaljerad beskrivning av 
sökspecifikationerna presenteras i (bilaga 1). De sökord som har använts är; “education needs 
AND people with type 2 Diabetes”, “physical activity prescription AND primary health care”, 
“communicating Diabetes”, “motivational interviewing AND type 2 Diabetes”,” long term 
illness Diabetes type 2 AND diagnosed AND qualitative”, “promoting”, ”physical activity”, 
“Diabetes”, “Diabetes type 2”, “type 2 Diabetes”, “exercise prescription”, “Diabetes nurse”, 
”motivation”, “motivational interviewing”, “prescribed”. För att få ett representativt urval 
användes inklusions- och exklusions kriterier. De rubriker som fångade vårt intresse fick sina 
sammanfattningar lästa. De artiklar med sammanfattningar som svarade till syftet genomgick 
en detaljerad granskning. Detta resulterade i sju kvantitativa och sex kvalitativa artiklar. Sju 
artiklar inkluderades från Summon, fem artiklar inkluderades från Cinahl och en från 
Pubmed. Två stycken av artiklarna var författade i Danmark, fem i USA, resterande artiklar 
var författade i Australien, Belgien, England, Kanada, Nya Zealand och Sverige.  

Dataanalys 
Artiklarna har analyserats med utgångpunkt från Axelssons (2012, ss. 203-220) modell för 
litteraturstudier. Inledningsvis lästes artiklarna flera gånger, detta för vi skulle få en 
uppfattning om dess innehåll och en fördjupad förståelse. Vidare fokuserade vi på att 
identifiera övergripande områden i studiernas resultat och tillvägagångssätt. Avslutningsvis 
analyserades resultatet i varje artikel. För att få en tydlig struktur markerades delar av texten 
med olika färgpennor, detta gjorde att vi kunde få en bild över de likheter och skillnader som 
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respektive artikel hade. Likheterna i respektive artikel slogs samman och formade våra teman, 
vilket i sin tur besvarade studiens syfte. En översikt av artiklarnas syfte, metod och resultat 
har sammanställts i tabeller vilka redovisas i (bilaga 2). 
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Resultat 
I artiklarna återkommer faktorer som gör att individer med typ-2 Diabetes blir motiverade till 
att öka sin fysiska aktivitet. Vi har valt att presentera dessa kategorier i fyra huvudteman. De 
utmärkande orsakerna till en beteendeförändring var kunskap/stöd, fysisk aktivitet på recept 
(FAR), motiverande samtal (MI) och tekniska hjälpmedel. Artiklarna visade att dessa punkter 
bidrar till att stärka motivationen hos den här patientkategorin.  

Kunskap/Stöd Fysisk aktivitet på 
recept (FAR) 

Motiverande samtal 
(MI) 

Tekniska 
hjälpmedel 

Figur, 1, teman. 

Kunskap/Stöd 
Med en ökad kunskap om sjukdomen och dess krav på livsstilsförändringar tog patienterna ett 
större ansvar för att främja sin hälsa.  En bättre kontroll över sjukdomen stärkte självkänslan 
och hjälpte dem att bevara en livsstilsförändring (Grund & Stomberg 2012, ss. 232-233).  

I Sturt, Hearnshaw, Barlow, Hainsworth & Whitlock (2005, ss. 146-147) studie belystes vilka 
behov som diabetessjuka patienter har för att bli motiverade till en livsstilsförändring. Studien 
konstaterade att diabetessjuka patienter har ett stort behov av kunskap om sjukdomen för att 
kunna inleda och upprätthålla en beteendeförändring. De kunskapsområden som diabetessjuka 
patienter har behov av, är enligt Sturt et al. (2005, ss. 146-148) hur kost, fysisk aktivitet, 
behandling och stress påverkar blodsockret. Vidare konstaterades det att diabetessjuka 
individer har behov av information för att kunna bemästra sjukdomens krav på 
livsstilsförändringar. Kunskap om sena komplikationer var en annan viktig kunskapskälla som 
patienten bör ta del av. Detta för att patienten i ett tidigt stadium ska kunna upprätthålla en 
hälsosam livsstil. Studien visade att en ökad kunskap om sena komplikationer var en stark 
drivkraft till att leva efter de behandlingsrekommendationer som gavs av sjuksköterskan. 
Genom att individer med typ- 2 Diabetes fick en adekvat undervisning om sjukdom och 
egenvård skapades en motivation till att vidta åtgärder för att upprätthålla hälsa.  

Att kunskap och stöd var viktigt för livsstilsförändring berördes i en studie av Berry, Anders, 
Chan & Bell (2012, s. 393) som menar att det är betydelsefullt att mottagaren förstår 
innebörden av fysisk aktivitet och dess koppling till diabetessjukdomen. En god 
kunskapsförmedling av fysisk aktivitet leder till att motivationen stärks. Bristfällig 
kunskapsförmedling kan leda till att patienten hämmas i sin rörelse mot hälsa. I Kralik, Brown 
& Koch (2000, s. 596) studie beskrev en kvinna den bristande kunskapsförmedlingen som en 
mardröm. Genom ett ofullständig lärande från sjukvårdspersonalen till patienten kan ett 
lidande uppstå. I artikeln beskrevs kvinnans lidande med följande citat. 

 
When she asked her doctor what she needed to do, she said she was told that she 

“knew what to do” Terry recalled that this was the total extent of her initial diabetes 
education. She left the doctor`s rooms that day very frightened and unconfident 

regarding her diabetes management. Those feelings have stayed with her although over 
2 years have passed. 

 
(Kralik, Brown & Koch 2000, s. 596) 
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När patienten får stöd och undervisning från sjuksköterskan i att hantera sin situation, bidrar 
detta till att patienten blir mer självständig och motivationen till fysisk aktivitet ökar.  
Självständighet främjas hos den här patientkategorin när de får hjälp och handledning om hur 
de ska sköta om sin sjukdom (Grund & Stomberg 2012, ss. 232-233). Sjuksköterskan fyller en 
viktig funktion i att stödja patienten till att uppnå en livsstilsförändring. Detta genom att 
sjuksköterskan stödjer patienten till att sätta upp mål och delmål som följs upp kontinuerligt.  
Vidare skapas en ökad motivation och patienten ges möjlighet att arbeta mot de mål som har 
satts upp (Sturt et al. 2005, s. 148). Sjuksköterskan kan även stödja dessa patienter genom att 
de får möjlighet att träffa andra i liknande situation. Sjuksköterskan kan sätta samman en 
grupp individer som har typ-2 Diabetes. Enligt Grund & Stomberg (2012, ss. 232-233) är 
gruppaktiviteter gynnsamt, då patienter får träffa andra människor med vilka de kan utväxla 
tankar och funderingar som de har kring sjukdomen. Deltagarna i studien upplevde att de hade 
lättare att ta till sig kunskap i gruppsessioner. Detta genom att de kunde fråga andra 
gruppmedlemmar om deras erfarenheter i hur de bemästrar svårigheter i vardagen. I studien 
belystes att individer med typ-2 Diabetes som samlas i grupp blev motiverade till en ökad 
aktivitetsgrad. Motivationen till fysisk aktivitet ökar när deltagarna kan uppmuntra varandra 
genom ett träningspass. Detta faktum slår även Mier, Medina & Ory (2007, s. 4) fast. De 
hävdar att när diabetessjuka individer får träna tillsammans blir det lättare för dem att vara 
fysiskt aktiva. I Grund & Stomberg (2012, ss. 232-233) och Mier, Medina & Ory (2007, ss. 1-
8) studier framkommer det att när individer med typ-2 Diabetes ges möjlighet att samlas i 
grupp så sker en personlig utveckling som stärker dem att hantera sin sjukdom. Deltagarna 
började reflektera kring sin sjukdom, vilket ledde till att en ny förståelse möjliggjordes.  Med 
en ny insikt om hur aktiva livsstilsval påverkade diabetessjukdomen, stärktes motivationen till 
att inleda en rörelse mot hälsa.  

Fysisk aktivitet på recept (FAR) 
Fysisk aktivitet på recept (FAR) motiverar patienter till att öka aktivitetsnivån. Detta samband 
påvisar Jakicic, Jaramillo, Balasubramanyam, Bancroft, Curtis, Mathews, Pereira, 
Regensteiner & Ribisl (2009, s. 305-316), Kallings, Leijon, Hellénius & Ståhle (2007, ss. 
156-158) och Roessler & Ibsen (2009, ss. 188-192) i sina forskningsresultat. 
 
I en artikel beskriver Jakicic et al. (2009, ss. 308-310) att aktivitetsnivån ökar hos individer 
som får en ordination på fysisk aktivitet på recept. Detta konstaterar de efter att ha genomfört 
en ettårig studie, där patienter med Diabetes typ-2 ordinerades FAR. I studien jämfördes två 
grupper; i försöksgruppen fick deltagarna FAR och i kontrollgruppen fick deltagarna allmän 
rådgivning om fysisk aktivitet från sjukvårdspersonalen. I Jakicic et al. (2009, s. 309) studie 
framkom att försöksgruppen i jämförelse med kontrollgruppen lyckades öka sin aktivitetsnivå 
i högre utsträckning. Vidare fastslogs att fler deltagare från försöksgruppen fick ett bättre 
långtidssocker och fick ett mindre behov av läkemedel. Kallings et al. (2007, ss. 156-158) 
konstaterade att patienter ökade sin fysiska aktivitet när de fick en ordination på FAR.  I 
studien framkom att FAR är en bra behandlingsmetod för att individer ska gå från ett 
stillasittande liv till ett liv i rörelse. I studien följdes 298 primärvårdspatienter upp efter sex 
månaders ordination på FAR. En signifikant förändring av patienternas förhållningssätt till 
fysisk aktivitet mättes. Patienterna i studien upplevde en ökad livskvalité med en ökad fysisk 
aktivitet. I Jakicic et al. (2009, ss. 305-316) och Kallings et al. (2007, ss. 156-158) studier 
visade att FAR hade effekt på individer till att bli mer fysiskt aktiva i vardagen. Liknande 
slutsats kom även Roessler & Ibsen (2009, ss. 188-192) fram till. I deras ettåriga studie deltog 
individer med typ-2 Diabetes. Resultatet visade att FAR har en motiverande effekt. Detta 
samband bekräftades då deltagarna ansåg att det var lättare att bli fysiskt aktiva om riktlinjer 
för deras träning satts upp av sjukvårdspersonal. Roessler & Ibsen (2009, ss. 188-192) studie 
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menar att FAR bör individanpassas efter en individs resurser, detta stärker motivationen till 
att fullfölja ordinationen på FAR.  När aktivitetsgraden ökade hos deltagarna upplevde de 
hälsa och en bättre självkänsla. Vidare kände de sig motiverade till att vara fysiskt aktiva efter 
att ha avlutat FAR-programmet.  

Motiverande samtal (MI) 
Motiverande samtal (MI) inspirerar till en beteendeförändring med avsikt på fysisk aktivitet 
hos individer med typ-2 Diabetes (Calhoun, Brod, Kirlin, Howard, Shuldberg & Fiore 2010, 
s. 107). Studien utvärderade motiverande samtal och dess effekt på livsstilsförändringar hos 
individer med typ-2 Diabetes. Studien pågick under nio månader och de patienter som fick 
motiverande samtal som en del i deras behandling lyckades införliva en beteendeförändring. I 
ett hälsocentrum fick deltagarna handledning av en MI-expert. Handledningen syftade till att 
försöksgruppen skulle öka sin aktivitetsgrad i det vardagliga livet och att deltagarna skulle 
uppnå ett stabilt långtidsocker. Resultatet av studien visade att motiverande samtal ökar den 
fysiska aktiviteten hos deltagarna. I Rubak, Sandbäk, Lauritzen, Borch-Johnsen & 
Christensen (2009, s. 175) studie påvisades, i likhet med Calhoun et al. (2010, ss. 107-113) 
artikel, att motiverande samtal har en positiv effekt till en beteendeförändring. I Rubak et al. 
(2010, s. 175) forskning ingick 265 individer med typ-2 Diabetes. Deltagarna delades in i en 
försöksgrupp respektive kontrollgrupp. Försöksgruppen erhöll MI medan kontrollgruppen fick 
allmän undervisning om typ-2 Diabetes. Efter ett års uppföljning påvisades att deltagarna i 
försöksgruppen blev motiverade och självständiga i att göra aktiva livsstilsförändringar som 
främjade deras hälsa utifrån ett diabetessammanhang. Motiverande samtal bidrog till en ökad 
förståelse i hur aktiva livsstilsval påverkade diabetessjukdomen. Deltagarna i försöksgruppen 
ökade sin aktivitetsgrad vilket inte deltagarna i kontrollgruppen lyckades åstadkomma.  

Tekniska hjälpmedel 
I Diedrich,  Munroe & Romano (2010, ss. 132-139), De Greef, Deforche, Tudor-Locke & 
Bourdeaudhuij (2011, ss. 188-198) och Araiza, Hewes, Gashetewa, Vella & Burge (2006, ss. 
1382– 1387) studier framkom det att ett tekniskt hjälpmedel hjälpte diabetessjuka individer 
till att bli fysiskt aktiva. Artiklarna visade ett positivt samband mellan stegräknare och 
motivation till fysisk aktivitet. I studierna blev patienter med typ-2 Diabetes indelade i en 
kontrollgrupp respektive en försöksgrupp. Det genomgående resultatet visar att 
aktivitetsnivån i vardagen ökade med hjälp av en stegräknare. Deltagarna uppmanades att 
sätta upp mål med antal steg som dagligen skulle uppfyllas. Detta gjorde att de blev 
motiverade att uppnå de uppsatta mål som skapats.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka vilka metoder som ökar motivationen till fysisk aktivitet 
hos patienter med Diabetes typ-2. Vi valde en systematisk litteraturstudie som metod och 
utgick från Axelsson (2012, ss. 203-220) modell för litteraturstudier. För att finna artiklar som 
var relevanta till vårt syfte skapades sökord som passade till forskningsfrågan. Det fanns inte 
många forskningsartiklar inom vårt ämne. Detta gjorde att vi fick utöka vår sökning med 
många olika kombinationer av sökord, vilka finns angivna i metodbeskrivningen. Detta 
tillvägagångsätt upplevdes besvärligt, då vi fick tänka ut ett flertal specifika sökord för att få 
fram artiklar som kunde svara till syftet. Databaserna Cinahl, Pubmed och sökmotorn 
Summon användes för att söka fram lämpliga artiklar, detta för att vi är bekanta med dessa 
databaser sedan tidigare. Vi inkluderade tretton artiklar till resultatet som var publicerade 
mellan årtalen 2000 till och med 2013, majoriteten var författade i den senare delen av 
sökspannet. Vi anser detta vara bra då dagens moderna sjukvård uppdateras kontinuerligt. 
Dessa artiklar gav oss en inblick i hur det aktuella forskningsläget ser ut inom området.  

Enligt Friberg (2006, s. 24) byggs kvalitativa studier på subjektiva berättelser. Medan 
kvantitativa studier tolkar samband mellan olika variabler i siffror. Vidare hävdar Friberg 
(2006, s.25) att det krävs kunskap från både kvalitativa och kvantitativa studier för att 
evidensbasera vården. Vi valde att inkludera både kvalitativa (n=6) och kvantitativa (n=7) 
artiklar relaterat till detta faktum. De kvantitativa artiklarna som inkluderades visade objektivt 
hur motivationen påverkades av de olika metoder som vårdpersonalen kunde tillämpa för att 
motivera patienter. Att se samband som tydligt svarade till syftet, gjorde att vi inkluderade 
dem. Vi inkluderade de kvalitativa artiklarna för att få en fördjupad förståelse utifrån 
patienters berättelser hur olika tillvägagångssätt ökade deras aktivitetsgrad. 

En styrka i vår studie var att de inkluderade artiklarna var författade av forskare från många 
olika länder och att forskarna kom fram till liknande resultat. Våra kvantitativa artiklar hade 
ett stort deltagarantal, vilket kan ses som en styrka, då resultaten blir mer representativa. Vår 
målsättning var att kunna inkludera fler studier med en kvalitativ ansats. Detta hade gett oss 
en djupare förståelse av hur en patients upplevelse kunde ha varit, vid exempelvis ett 
motiverande samtal. Anledningen till att vi inte kunde inkludera ytterligare kvalitativa artiklar 
var att vi inte hittade fler som svarade till syftet. Svagheten med vår metod är att mycket av 
vårt resultat bygger på kvantitativ forskning, där den unika individens upplevelse av 
fenomenet uteblir. Vidare bygger kvantitativ forskning på generaliserbarhet och siffror. En 
svaghet som innefattar två av artiklarna är att en del av resultaten som författarna kommer 
fram till inte är statistiskt tillförlitliga (P > 0,05). Vi hade ursprungligen inte tänkt inkludera 
artiklar som var äldre än tio år. Detta fick åsidosättas då vi inkluderade en artikel som var 
publicerad år 2000. Vi inkluderade artikeln, för att en kvinnas lidande kopplat till bristfällig 
kunskapsförmedling belystes. Artikeln kan ses som en svaghet i studien då det säkert har 
tillkommit en nyare forskning inom området. Vidare inkluderades en pilotstudie vars resultat 
inte kan kvalitétssäkras, då en pilotstudie är en studie som utförs i mindre skala än en 
fullvärdig studie (Heuchemer, Jonsson & Josephsson red. 2012, s. 228). Detta kan ses som en 
svaghet men artikeln svarade på syftet, varpå artikeln inkluderades. I våra inklusionskriterier 
hade vi artiklar författade på engelska, vilket i efterhand ses som en svaghet. Om artiklarna 
hade varit författade på norska, danska eller svenska så hade vi fått fler artiklar från vårt 
närområde, vilket hade varit önskvärt då vi kommer vårda patienter från denna del av världen 
i större omfattning. Vi inkluderade en artikel författad av Kallings et al. (2007, ss. 154-161) 
för att vi ansåg att den var tillämbar för vår forskningsfråga. Författarna i studien kom från 



 
 
 

 
 

15 

Sverige och i vår yrkesroll kommer vi att vårda dessa patienter varpå artikeln inkluderades. 
Artikelns inkluderande i detta sammanhang kan ses som en svaghet eftersom deltagarna i 
studien inte hade Diabetes typ-2. Artikeln utvärderade FAR:s verkan på patienter som har ett 
behov av en ökad fysisk aktivitet, patienter med Diabetes typ-2 har detta behov och därför kan 
artikelns resultat indirekt härledas till att svara på vårt syfte. Motivet med att inkludera 
artikeln var den styrkte resultaten av våra andra artiklar inom samma område.  

Resultatdiskussion 
I resultaten framkom fyra faktorer som inverkar på motivationen till fysisk aktivitet hos 
diabetessjuka patienter. Vi har valt att diskutera dessa fynd. En sund diet och fysisk aktivitet 
har en positiv effekt för ett jämnt långtidssocker, vidare ökar insulinkänsligheten i vävnaden. 
Patienter med typ-2 Diabetes främjas således av att röra på sig. Fysisk aktivitet har en central 
betydelse i dessa individers egenvård och fungerar hälsofrämjande utifrån deras sjukdom 
(Quittenbaum 2007, s. 368).  

Kunskap och Stöd 
För att diabetessjuka patienter ska kunna inleda en rörelse mot hälsa bör sjuksköterskan ha 
undervisat dem om fysisk aktivitet och de positiva effekter som fysisk aktivitet har på 
diabetessjukdomen. Detta faktum framkom i resultaten. Sturt et al. (2005, ss. 145-150) och 
Grund & Stomberg (2012, ss. 232-233) påstår att när diabetessjukas behov av kunskap är 
uppfyllda får de lättare att starta en rörelse mot hälsa. När de har förstått hur de ska hantera 
sin egenvård och betydelsen av fysisk aktivitet motiverades de till att öka sin fysiska aktivitet. 
Vi anser att ohälsa kan förebyggas och hälsa bevaras när dessa patienter har kunskap om hur 
aktiva livsstilsval påverkar sjukdomen. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att främja 
hälsa enligt ICN:s etiska kod (SSF 2007, s. 3). Hos patienter med typ-2 Diabetes gör hon det 
genom god kunskapsförmedling. Om den diabetessjuka inte får en adekvat 
kunskapsförmedling kan ett livslidande uppstå. Eriksson (1994, s. 93) menar att ett livslidande 
uppstår som konsekvens om de frågor som sjukdomen för med sig inte besvaras. För att 
lidande ska undvikas hos den här patientkategorin är det centralt att sjuksköterskan inleder en 
vårdrelation.  Vi menar att i en god vårdrelation kan den diabetessjukes livsvärld komma till 
tals där det ges utrymme för den sjuke att utrycka sina behov. När sjuksköterskan tillvaratar 
de behov som finns kan den sjukes resurser stärkas och en rörelse mot hälsa kan inledas 
(Wiklund 2003, ss. 170-175). I det vårdande samtalet ska sjuksköterskan enligt Fredriksson & 
Eriksson (2003, s. 144) visa barmhärtighet och låta den sjuka få utrycka sitt lidande. Vi anser 
att när sjuksköterskan har detta förhållningssätt stärks patientens tillit och en vårdrelation kan 
formas. I vårdrelationen kan kunskap förmedlas och patienten kan ställa frågor utifrån hennes 
livsvärld. Syftet med en god vårdrelation är att patienten ska bli delaktig och en aktiv partner i 
rörelsen mot hälsa. Vi anser att en god vårdrelation är grunden för att göra patienten aktiv i de 
livsstilsförändringar som förväntas av henne. I en vårdrelation kan sjuksköterskan skapa 
motivation, förmedla kunskap och engagera patienten till att göra de livsstilsförändringar som 
behövs utifrån diabetessjukdomens krav.  

Det förvånar oss inte att en bristfällig kunskapsförmedling från sjuksköterskan resulterar i en 
försämrad egenvård. Detta för att om en patient inte får den kunskap hon behöver kan hon inte 
göra något åt sin situation. Vi anser att kunskap stärker en människas resurser till att ta ansvar 
över sitt liv. Genom de fynd som framkommit i vårt resultat har vi fått en viss förståelse 
varför patienter med typ-2 Diabetes kommer in till sjukhusen med ett försämrat hälsotillstånd. 
Resultaten i artiklarna konstaterade att en god kunskap om diabetessjukdomen var en viktig 
komponent för att den diabetessjuke skulle bli motiverad till en ökad fysisk aktivitet. I Kralik, 
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Brown & Koch (2000, s. 596) resultat beskrev en deltagare hur hon inte kunde utföra någon 
egenvård då läkaren hade sagt ”Du vet vad du ska göra med din egenvård”. Därefter utförde 
kvinnan inga egenvårdshandlingar på två år, detta för att hon inte visste hur hon skulle 
bemästra sin situation. Vi anser att resultatet belyser allvaret med en god kunskapsförmedling.  
Vi menar att en god kunskapsförmedling motiverar patienter till att inleda en rörelse mot 
hälsa. Vidare framkom det i Grund & Stomberg (2012, ss. 232-233) och Mier, Medina & Ory 
(2007, ss. 1-8) resultat att en faktor som hade motiverande effekt var när diabetessjuka 
patienter fick utföra fysisk aktivitet i grupp. Vi menar att denna upptäckt är något som borde 
implementeras i större utsträckning i Sverige. Vi tror på denna metods potential eftersom 
gruppaktiviteternas motiverande effekter styrktes i de olika studierna.  

Fysisk aktivitet på recept (FAR) 
Resultaten visade att FAR hade en positiv effekt för fysisk aktivitet.  I Jakicic  et al. (2009, ss. 
305-316) och Roessler & Ibsen (2009, ss. 188-192) studier belyste författarna sambandet 
mellan förskrivning av FAR och hur motivationen påverkades. Resultaten i artiklarna visade 
att en beteendeförändring kunde kopplas till FAR. Deltagarna i studierna upplevde FAR som 
en motivationshöjande faktor till en livsstilsförändring. Deltagarna i Kallings et al. (2007, ss. 
156-158) studie hade inte Diabetes typ-2. Resultatet i artikeln belyste FAR:s 
motivationshöjande effekt på inaktiva individer. Vi fann resultatet av vikt eftersom den 
styrkte de andra artiklarnas resultat. Vi menar att studiens resultat går att implementera för 
patienter med Diabetes typ-2, detta för att studien prövade FAR på individer som hade ett 
behov av att öka sin fysiska aktivitet.  

Vi anser att FAR är en metod som sjuksköterskan kan använda sig av för att motivera 
patienter till att bli fysiskt aktiva. Det är dock viktigt att sjuksköterskan stöttar patienterna och 
följer upp utvecklingen. Detta för att patienterna ska känna ett stöd genom hela processen, 
risken är annars att motivationen sjunker, vilket kan leda till att den fysiska aktiviteten uteblir.  
Vi menar att FAR ska vara realistiskt anpassad efter patientens förmåga annars kan 
ordinationen bli kontraproduktiv. I Korkiangas, Alahuhta, Husman, Keinänen-Kiukaaanniemi, 
Taanila & Laitinen (2011, s. 65) studie framkom faktorer som hindrade patienterna till att 
fullfölja en ordination på FAR. Detta berodde på dåligt väder, smärtor, tidsbrist och ett 
bristande intresse för fysisk aktivitet. Vi menar att om en patient exempelvis ogillar fysisk 
aktivitet kan sjuksköterskan ha svårigheter att motivera patienten till att fullfölja FAR. Då är 
det viktigt att sjuksköterskan är flexibel och uppfinningsrik på att hitta alternativa lösningar. 
Ett sätt kan vara att individen tar trapporna istället för hissen eller går av spårvagnen en 
hållplats tidigare än slutdestinationen. Vi menar att om förskrivningar på FAR 
individanpassas kan patienter öka sin aktivitetsgrad utifrån de förutsättningar som finns. Dock 
finns det faktorer som stimulerar patienter till att fullfölja FAR. Med detta menar vi att en del 
patienter är skeptiska mot behandling av läkemedel. Detta faktum kan öka motivationen, då 
strävan att undvika en farmakologisk behandling blir en del av patientens mål. Vi tror att FAR 
kan hjälpa diabetessjuka individer till att upprätthålla ett jämnt långtidssocker, vilket minskar 
risken för framtida sena komplikationer. Vi anser att en ordination på FAR har hälsovinster 
som kan ses i en starkare muskulatur, viktnedgång och en bättre kondition. Listan kan göras 
lång av de hälsovinster som en ökad fysisk aktivitet ger patienter i det dagliga livet, vilket 
även Henriksson & Sundberg (2013, ss. 11-32) bekräftar. 

Vi tror att samhället kan spara mycket pengar om vårdpersonal förskriver FAR till patienter 
med Diabetes typ-2. Detta skulle leda till att samhället inte skulle behöva bekosta eventuella 
läkemedel, inläggningar och sena komplikationer. Andra ekonomiska vinster för samhället 
kan utkristalliseras i form av en bättre folkhälsa; med detta menar vi att en ökad fysisk 
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aktivitet bland annat leder till att motverka osteoporos vilket (Ekberg 2007, s. 313) styrker. Vi 
menar att en bättre folkhälsa leder till att sjukskrivningar går ner och att yrkesverksamma 
individer klarar av att arbeta fram till förväntad pensionsålder. Vi anser således att 
sjuksköterskan är en viktig aktör i att förebygga sjukdom och bevara hälsa på individ och 
samhällsnivå genom att förskiva FAR. 

Motiverande samtal (MI) 
Rubak et al. (2009, ss. 172-179) och Calhoun et al. (2010, ss. 107-114) studier visade att 
motiverande samtal fann ett positivt samband till en beteendeförändring. I 
forskningsartiklarna beskrev författarna att en ökad aktivitetsgrad lättare uppnåddes om en 
patient erhöll MI. Vi finner att tillförlitligheten i en del av Rubak et al. (2009, s. 172-179) och 
Calhoun et al. (2010, s. 107-113) resultat inte är statistiskt tillförlitliga, detta för att p-värdet 
var större än 0.05 (P > 0,05). Vidare kom vi fram till att generaliserbarheten av Calhoun et al. 
(2010, s. 111) resultat kan ifrågasättas detta eftersom hälften av deltagarna inte fullföljde 
experimentet. Trots dessa brister i delar av studiernas resultat visade majoriteten av resultaten 
att MI hade en motiverande faktor för att öka fysisk aktivitet, dessa resultat var statistiskt 
tillförlitliga. Därför anser vi att MI är en motiverande faktor för att öka fysisk aktivitet hos 
patienter med Diabetes typ-2. 

Vi anser att sjuksköterskan som arbetar med den här typen av patienter borde erhålla en kurs i 
MI. Detta stärker sjuksköterskans kompetens. En sjuksköterska med MI-kunskap kan lättare 
motivera och stärka dessa patienter till ett aktivare liv. Vi finner att MI är en utmärkt metod 
för att stärka motivationen hos diabetessjuka patienter. Enligt Nationalencyklopedin (1996) 
innebär ordet motivation en psykologisk reaktion som väcks hos personen som formar och 
riktar sitt beteende mot olika mål. Genom det motiverande samtalet väcks motivationen 
utifrån den unika individens förutsättningar till en beteendeförändring. Vi tycker att 
sjuksköterskan ska ses som en professionell aktör och leda in patienten till en 
beteendeförändring, en beteendeförändring som främjar hälsa.  

För att MI ska ha en god effekt behöver patienter en god kunskap om diabetessjukdomen. 
Detta faktum framkommer i Jansink, Braspenning, Keizer, Van der Weijden, Elwyn & Grol 
(2013, ss. 119-127) studie. Utfallet av studien visade inte någon signifikant ökning av en 
beteendeförändring bland deltagarna som erhöll MI. Den bristande följsamheten förklarades 
av att sjuksköterskorna som ledde MI-sessionerna brast i kunskapsförmedlingen till 
deltagarna i försöksgruppen. I studien framkom att diabetessjuka behövde en adekvat 
undervisning om sjukdomen, detta för att en beteendeförändring lättare skulle uppnås. Vi 
menar att inför MI- session måste patienten ha erhållit en adekvat undervisning om 
sjukdomen och dess krav på livsstilsförändringar. Med detta menar vi; för att MI ska få bästa 
möjliga utfall bör sjuksköterskan ha säkrat att patienten har en förståelse över hur aktiva 
livsstilsval påverkar sjukdomen. Vi anser att MI får en större tyngd om patienten har kunskap 
om sin sjukdom och de livsstilsförändringar som förväntas av henne för att upprätthålla hälsa.  

Tekniska hjälpmedel 
I vårt resultat framkommer ett tekniskt hjälpmedel som ökar motivationen till en ökad fysisk 
aktivitet. Detta hjälpmedel är en stegräknare. I Diedrich,  Munroe & Romano (2010, ss. 132-
139), De Greef et al. (2011, ss. 188-198) och Araiza et al. (2006, ss. 1382– 1387) studier 
konstaterades detta samband. Forskarnas resultat finner vi rimliga då vi anser att detta verktyg 
kan öka motivationen till fysisk aktivitet. Med detta hjälpmedel kan patienten se hur fysiskt 
aktiv hon är under dagen, vidare kan målsättning skapas genom att individen kan sätta upp ett 
antal steg som dagligen ska uppfyllas. Dessa faktorer kan motivera patienter till att bli fysiskt 



 
 
 

 
 

18 

aktiva. Dock har stegräknaren brister, dessa brister framkom i en Korkiangas, Alahuhta, 
Husman, Keinänen-Kiukaaanniemi, Taanila & Laitinen (2010, ss. 3) artikel. I artikeln 
studerade forskarna deltagarnas upplevelse av att bli utrustade med en stegräknare. Det 
tekniska hjälpmedlet syftade till att främja deras fysiska aktivitet i det dagliga livet. Studien 
visade att en stor del av deltagarna hade svårigheter med att förstå hur stegräknaren 
fungerade. Detta ledde till att den fysiska aktiviteten uteblev. Ett annat problem som framkom 
var att deltagarna ansåg att de antal steg som var uppsatta per dag var alldeles för krävande. 
Den beskrivna problematiken ledde till att deltagarna upplevde att stegräknaren inte fyllde 
någon funktion till att hjälpa dem att bli fysiskt aktiva. Vi tror att en del äldre människor har 
svårigheter för ny teknik och har en nedsatt aktivitetförmåga.  För att en stegräknare ska 
fungera som ett tekniskt hjälpmedel för alla, måste sjuksköterskan individanpassa 
kunskapsförmedlingen och antal uppsatta steg utifrån varje enskilt patientfall. Vi menar att 
om sjuksköterskan har detta tillvägagångssätt, kan stegräknaren fungera som ett utmärkt 
hjälpmedel till att motivera och stimulera den diabetessjuka patienten till en ökad fysisk 
aktivitet.  
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Slutsatser 
Syftet var att undersöka vilka metoder som ökar motivationen till fysisk aktivitet hos patienter 
med Diabetes typ-2. Litteraturstudiens resultat belyser de faktorer som motiverar patienter 
med typ-2 Diabetes till en ökad fysisk aktivitet. I vårdandet kan sjuksköterskan använda dessa 
fynd för att öka motivationen till fysisk aktivitetet. Detta för att fysisk aktivitet är en viktig 
komponent för att den diabetessjuka individen ska kunna upprätthålla hälsa. 

 Kliniska implikationer 

 
• Sjuksköterskan bör erbjuda gruppaktiviteter för de patienter som har ett sådant behov.  
• Patienter med Diabetes typ-2 har ett behov av kunskap om sjukdom för att kunna bli 

motiverade till fysisk aktivitet. 
• Sjuksköterskan bör individanpassa kunskapsförmedling utifrån patientens 

förutsättning. 
• FAR bör förskrivas efter individens förmåga till fysisk aktivitet.   
• Sjuksköterskan ska erbjuda svårmotiverande patienter motiverande samtal (MI).  
• Stegräknare är ett tekniskt hjälpmedel som stärker motivationen till fysisk aktivitet. 

Sjuksköterskan bör erbjuda patienter detta stöd för att få dem till att bli mer fysiskt 
aktiva. 
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Bilaga 1 

Databas Sökord  Begränsningar
  

Antal träffar Inkluderade 

Cinahl Education needs 
AND people 
with type 2 
diabetes. 

2001-2013 19 1 

Cinahl Physical 
activity, 
prescription, 
AND physical 
activity, AND, 
primary health 
care. 

2001- 2013 11 1 

Cinahl Communicating, 
Diabetes 

2001-2013 12 1 

Cinahl  Motivational 
interviewing 
AND type 2 
Diabetes. 

2000-2013 29 1 

Cinahl Long-term 
illness, Diabetes 
type 2 AND 
diagnosed, AND 
qualitative. 

2000-2013 75 1 

 

Pubmed Prescribed, 
physical 
activity, 
Diabetes type 2. 

2000-2013 18 1 

Summon Promoting, 
physical 
activity, 
Diabetes. 

2003- 2013 106 3 

Summon Diabetes type 2, 
diabetes nurse. 

2003-2013 22 1 
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Summon Exercise 
prescription, 
motivation, type 
2 Diabetes.  

2003-2013 149 1 

Summon 

 

Motivational 
interviewing, 
type 2 Diabetes. 

2003-2013 2 1 

 

 

Summon Type 2 
Diabetes, 
motivators, 
physical 
activity. 

2003-2013 2 1 
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Bilaga 2 

 

Titel, författare, 
tidsskrift och 
årtal. 

Teoretisk 
utgångspunkt 

Syfte Metod Resultat 

Titel: 
Communicating 
Diabetes best 
practices to clients: 
a  preliminary 
investigation of 
educators 
perspectives. 
 
Författare: 
Berry, T. Anders, 
S. Chan, C. & 
Bell, R. 
 
Tidsskrift: 
Health promotion 
practice. 
 
År: 2012. 
 

En kvalitativ studie. Syftet med studien var att 
undersöka 
Diabetesundervisarens 
förståelse över hur 
vårdtagaren förstår och 
använder sig av det stoff 
som undervisas med 
avseende på diet och 
fysisk aktivitet.  
 
 

13 stycken deltagare 
rekryterades. 
Samtliga deltagare 
arbetade med 
rådgivning till 
patienter hur de ska 
sköta sin diet och 
motion. Alla 
patienter hade 
Diabetes typ-2. 
 
De 13 deltagarna 
fick genomgå 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Intervjuerna spelades 
in och 
transkriberades. I 
nästa fas analyserade 
en forskare 
transkriptionerna för 

Resultaten 
återspeglades i 
olika teman till 
varför patienterna 
inte lyckades bli 
fysiskt aktiva. 
 
 5 teman framkom 
till varför deras 
klienter inte 
lyckades ta till sig 
informationen och 
göra en livsstils 
förändring med 
avseende på en 
ökad motion. 
Teman som 
framkom i 
resultatet var: 1, 
psykologiska, 
kulturella och 

Titel, författare, 
tidsskrift och 
årtal. 

Teoretisk 
utgångspunk
t 

Syfte Metod Resultat 

Titel: Patients 
expectations of the 
health advice 
conversation with 
the diabetes nurse 
practitioner. 
 
Författare: 
Grund, J. & 
Stomberg, M-W.   
 
Tidsskrift:  
Journal of primary 
care & community 
health. 
 
År: 2012. 

En kvalitativ 
studie. 

Syftet med studien var att 
belysa vilka 
förväntningar patienter 
med typ 2-diabetes har 
om bättre hälsa i 
rådgivning med 
diabetessjuksköterskan. 
 
 

Detta var en 
framåtblickande 
och beskrivande 
studie. Forskaren 
använde sig av 
intervjuer för att 
samla in data för 
studien. 8 
personer i 
åldrarna 55-75 år 
blev intervjuade. 
Alla deltagare 
hade 
diagnostiserad 
Diabetes sedan 
1år tillbaka.  

Tre teman framkom av 
resultatet.   
1, var att en god 
tillgänglighet till diabetes 
sjuksköterska är viktigt. 
 
2, det fanns en efterfrågan 
för gruppaktiviteter där 
patienterna har möjlighet att 
prata med andra människor 
som har Diabetes typ-2.  
 
3, att bra kunskap om 
egenvård gör att patienterna 
själva kan förändra deras 
matvanor och motion efter 
behov. 
 
Dessa kombinationer, kan 
vara till nytta för att motivera 
patienterna till 
livsstilsförändringar och att 
få bättre möjligheter att 
hantera sin sjukdom. 
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att hitta bärande 
meningar av rådata. I 
I den slutgiltiga 
fasen analyserades 
data igen kopplat till 
de relaterade 
forskningsfrågorna.  
 
Analyserna 
jämfördes för att 
hitta skillnader 
likheter i teman från 
de olika intervjuerna.    

sociala faktorer till 
varför en 
förändring inte 
skedde. 2, 
kunskaper till att ta 
till sig 
informationen. 3, 
bristande 
motivation till 
livsstilsförändring, 
tid. 4, bristande 
förhållningssätt 
från 
Diabetesundervisar
en. 5, samhällets 
hade inte 
tillräckligt med 
resurser till dessa 
individer.  
 

 

Titel, 
författare, 
tidsskrift och 
årtal. 

Teoretisk 
utgångspunkt 

Syfte Metod Resultat 

Titel: 
Promoting 
physical activity 
for persons with 
Diabetes. 
 
Författare: 
Diedrich, A. 
Munroe, D. & 
Romano, M. 
 
Tidsskrift: The 
Diabetes 
educator. 
 
År: 2010. 
 

Kvantitativ studie.  Syftet med studien var att 
utvärdera ett egenvårdsprogram 
för fysisk aktivitet för patienter 
med Diabetes typ-2.  

53 deltagare 
rekryterades till 
studien. 34% 
bestod av män 
66% var av det 
motsatta könet. 
Deltagarna 
lottades 
slumpmässigt in 
i en 
försöksgrupp 
och en 
kontrollgrupp. 
27 av dem 
hamnade i 
försöksgruppen, 
26 i 
kontrollgruppen.  
 
Alla fick ett 
frågeformulär 
angående deras 
motionsvanor på 
fritiden. 
Deltagarna i 
försöksgruppen 
fick en 
stegräknare. 
Deltagarna i 
försöksgruppen 
skulle anteckna 
antal steg de tog 
per dag.   

Med en 
stegräknare som 
tekniskt 
hjälpmedel 
lyckades 
deltagarna i 
försökgruppen bli 
mer fysiskt aktiva 
än 
kontrollgruppen.  
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Kontrollgruppen 
fick enbart 
undervisning 
om fysisk 
aktivitet.  
 
Efter 3 månader 
skulle de två 
olika grupperna 
följas upp. 
Punkter som 
behandlades 
under 
uppföljningen 
var: Ett 
självfrågeformul
är för fysisk 
aktivitet, 
motivation till 
fysisk aktivitet, 
Hba1c, vikt, 
blodtryck, 
mätning av 
kroppsfett samt 
diverse 
blodprover.  
 
 

 

 

 
  

Titel, 
författare, 
tidsskrift och 
årtal. 

Teoretisk 
utgångspunkt 

Syfte Metod Resultat 

Titel: Women’s 
experiences of 
being diagnosed 
with a long-term 
illness. 
 
Författare:  
Kralik, D. Brown, 
M. & Koch, T. 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing. 
 
Årtal: 2000. 

Kvalitativ studie. Syftet med studien var 
att öka sjuksköterskan 
medvetenhet om hur det 
är att leva med en 
kronisk sjukdom. 
 
 

Kvinnor deltog 
enbart i studien. 
Alla hade 
diagnostiserad 
Diabetes typ-2. 
Kvinnorna 
intervjuades om 
deras upplevelse 
om att leva med 
en kronisk 
sjukdom.   
 
 
 

Resultatet visar att 
kvinnorna inte fick 
tillräckligt med 
information om sin 
sjukdom. Studien visar 
att kvinnor känner sig 
ensamma och att 
sjukdomen påverkade 
deras familj.  
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Titel, författare, 
tidsskrift och 
årtal. 

Teoretisk 
utgångspunkt 

Syfte Metod Resultat 

Titel: Effect of a 
lifestyle 
intervention on 
change in 
cardiorespiratory 
fitness in adults 
with type 2 
diabetes: 
results from the 
look ahead study. 
 
Författare: Jakicic, 
J. Jaramillo, S-A. 
Balasubramanyam, 
A. Bancroft, B. 
Curtis, M. 
Mathews, A. 
Pereira, M. 
Regensteiner, J. & 
Ribisl, P. 
 
Tidskrift: 
International 
Journal of  Obesity. 
 
Årtal: 2009. 

En Kvantitativ 
studie. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
effekten av 
förskriven fysisk 
aktivitet på 
patienter med typ-2 
Diabetes.   

Den förskrivna 
fysiska aktiviteten 
ingick i ett försök som 
hette look ahead 
programmet. 

Deltagarna lottades in 
en försöks respektive 
kontrollgrupp. 
Deltagarna i 
försöksgruppen fick 
fysisk aktivitet på 
recept och 
kostrestriktioner. 
Deltagarna i 
kontrollgruppen fick 
standardvård och 
erbjöds 3 
undervisningstillfällen 
under en 1års period. 

Försöksgruppen ökade sin 
fysiska aktivitet i större 
utsträckning än 
kontrollgruppen. 

  

Titel, 
författare, 
tidsskrift och 
årtal. 

Teoretisk 
utgångspunkt 

Syfte Metod Resultat 

Titel:  
General 
practitioners 
trained in 
motivational 
interviewing 
can 
positively 
affect the 
attitude to 
behaviour 
change in 
people 
with type 2 
diabetes. 
 
Författare:  
Rubak, S. 
Sandbäk, A. 
Lauritzen, T. 
Borch-Johnsen, 

Kvantitativ studie.  Studien syftar till att 
undersöka om 
motiverande samtal har 
en effekt för patienter 
med Diabetes typ-2.  
 

En randomiserad 
kontrollerad studie 
med 65 allmänläkare 
och 265 typ 2-
diabetes patienter. 
Allmänläkarna 
delades 
slumpmässigt i två 
grupper, 
en med och en utan 
motiverande 
samtalsutbildning.  
 
Båda grupperna fick 
utbildning i målstyrd 
behandling av typ-2 
diabetes 
patienter. 
Utbildningen för MS 
var en 1 ½-dagars 
internatkurs i MS 

Efter ett år blev patienterna 
i försöksgruppen mer 
motiverade och 
självständiga gentemot 
beteendeförändringar än 
patienterna i 
kontrollgruppen. 

Vidare fick patienterna i 
försöksgruppen en bättre 
förståelse för vilka 
livsstilsfaktorer som skulle 
hjälpa dem att förebygga 
komplikationer och de fick 
också en bättre kontroll 
över sin sjukdom.  

Studien visade att 
motiverande samtal med 
en ökad själbestämmelse 
var effektivt för att 
patienterna skulle hitta ett 
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K. & 
Christensen, B.   
 
 
Tidsskrift:  
Scandinavian 
Journal of 
Primary Health 
Care. 
 
Årtal: 2009. 
 

med ½-dagars 
uppföljning två 
gånger under det 
första året.  
 
Läkarna träffade 
sina 
Diabetespatienter i 
primärvården.  
 
137 patienter fick 
träffa läkare som 
hade utbildning i 
motiverande 
samtal(Försöksgrup
pen). 128 patienter 
fick träffa läkare 
som inte använde 
sig av motiverande 
samtal(Kontrollgrup
pen). 
 
Efter ett år fick båda 
patientgrupperna 
fylla i 4 
frågeformulär som 
de fick hemskickat. 
Frågeformulären 
vars innehåll kan 
summeras enligt 
nedan. 
 
1, Ett frågeformulär 
för sjukvårds klimat. 
2, Ett frågeformulär 
för behandlingen 
med avseende på 
självreglering av 
sjukdomshanteringe
n. 3, Ett 
frågeformulär för 
Diabetes Sjukes 
förståelse för 
sjukdomen.4, 
Slutligen fanns det 
ett frågeformulär för 
egenvårdaktiviteter 
och i vilken 
omfattning den 
sjuke lyckades 
utföra dessa. 
 
 

bra sätt att bemästra sin 
sjukdom.  

Studien visar att 
motiverande samtal blir en 
motiverande faktor för att 
patienter med Diabetes 
typ-2 ska ändra sitt 
beteende. 
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Titel, författare, 
tidsskrift och 
årtal. 

Teoretisk 
utgångpunkt 

Syfte Metod Resultat 

Titel: Effectiveness 
of motivational 
interviewing for 
improving  
self-care among 
northern plains 
indians with type 2  
Diabetes. 
 
Författare:  
Calhoun, D. Brod, 
R. Kirlin, K. 
Howard, B. 
Shuldberg, D. & 
Fiore, C. 
 
Tidsskrift: 
Diabetes Spectrum.  
 
År: 2010. 
 

Kvantitativ studie. Syftet med studien 
var att utvärdera 
effekten av 
motiverande samtal 
med avseende på att 
patienter med 
Diabetes typ-2 ska 
sköta sin egenvård 
bättre. 

En pilotstudie. Vid 
studiens start fick 
deltagarna lämna in 
prover(Hba1c och 
slummässiga 
blodsockertest).  
Vidare fick 
deltagarna lämna in 
ett frågeformulär 
som berörde fem 
punkter i deras 
vardag där fysisk 
aktivitet ingick.  
 
Fysisk aktivitet 
mättes i antal 
timmar som 
deltagarna lagt ned 
den senaste veckan 
på fysisk aktivitet. 
Studien pågick 
under 3 veckor. 
Under de 3 veckor 
som studien pågick 
fick deltagarna 
motiverande samtal.  
 
De motiverande 
samtalen varade i 
30 minuter. De 
motiverande 
samtalen syftade till 
att deltagarna skulle 
bli engagerade och 
förbättra  sin 
egenvård av 
sjukdomen. Tre 
månader efter att 
studien var avslutad 
fick deltagarna en 
ny uppföljning med 
avseende på Hba1c 
,välbefinnande och 
egenvård. De fick 
åter fylla i de fem 
frågeformulär som 
de fick i början. 
 
Vårdaren som 
genomförde 
motiverande samtal 
hade utbildning i 
det. 

Deltagarna visade 
ett bättre 
välbefinnande och 
en ökad fysisk 
aktivitet. 
Långtidsockret hade 
gått ner hos 55% av 
deltagarna som 
avslutade studien. 
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Titel, författare, 
tidsskrift och 
årtal. 

Teoretisk 
utgångspunkt 

Syfte Metod Resultat 

Titel: Increasing 
physical activity in 
Belgian type 2 
Diabetes patients: a 
three-arm 
randomized 
controlled trial. 
 

Författare: De 
Greef, K. Deforche, 
B. Tudor-Locke, C. 
& Bourdeaudhuij, I. 

Tidsskrift: 
International 
Journal of 
Behavioral 
Medicine. 

Årtal: 2011. 

 

 

En kvantitativ 
studie. 

Syftet med studien 
var att jämföra och 
utvärdera tre olika 
metoder för att 
främja fysisk 
aktivitet hos 
patienter med typ-2 
Diabetes. 

Sextio-sju patienter 
rekryterades från 
primärvården. 
Deltagarna 
rekryterades från tre 
olika vårdcentraler. 

Deltagarna lottades 
in i tre grupper. 

En grupp bestod av 
en individuell 
rådgivning och tre 
kontakter med en 
personlig tränare 
Deltagarna erhöll 
stegräknare. 

Den andra gruppen 
bestod av 
gruppmöten med en 
beteendeexpert. 
Deltagarna erhöll 
stegräknare. 

Tredje gruppen var 

Gruppen som 
utrustades med 
stegräknare och 
gruppsessioner 
lyckades öka den 
fysiska aktiviteten 
mest. 

Hälsa och 
välbefinnande 
upplevdes av den 
ökade fysiska 
aktiviteten. 

Titel, författare, 
tidsskrift och 
årtal. 

Teoretisk 
utgångspunkt 

Syfte Metod Resultat 

Titel: Education for 
people with type 2 
Diabetes: What do 
patients want? 
 
Författare:  Sturt, 
J. Hearnshaw, H. 
Barlow, J. 
Hainsworth, J. & 
Whitlock, S. 
 
Tidsskrift: Journal 
of Diabetes nursing.  
 
 Årtal: 2005. 
 

En kvalitativ 
studie.. 

Syftet med studien 
var att identifiera 
de stöd och 
kunskapsbehov 
som diabetessjuka 
patienter har för att 
inleda och sköta 
sin egenvård 
bättre. 

Patienter med typ-2 
Diabetes 
rekryterades till 
studien. Deltagarna 
fick genomgå 
fokusgrupp 
intervjuer som 
ledsagades av 
forskaren. Under 
gruppintervjuerna 
fick deltagarna 
diskutera frågor 
med varandra som 
var planerade sedan 
tidigare. 
Intervjuerna 
spelades in och 
analyserades. 

Fyra teman 
framkom.  

1, Behov av 
kunskap om 
sjukdom. 

 2, Behov av 
förståelse för hur 
man sköter 
mätningar relaterat 
till sjukdom.  

3, Hur specifika 
livsstilsförändringar 
påverkar sjukdom. 

 4, 
Beteendeförändring
ar främjades om 
sjukvården satte 
upp mål(träning) 
och lyckades 
identifierade deras 
specifika behov av 
kunskap och stöd.  
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en kontrollgrupp.  

Data samlades in 
genom 
frågeformulär och 
antal uppmätta steg. 

 

 

Titel, författare, 
tidsskrift och 
årtal. 

Teoretisk 
utgångspunkt 

Syfte Metod Resultat 

Titel: Efficacy of 
a pedometer-based 
physical activity 
program on 
parameters of 
diabetes control in 
type 2 diabetes 
mellitus. 

Författare: 
Araiza, P. Hewes, 
H. Gashetewa, C. 
Vella, A. & Burge, 
M. 

Tidsskrift: 
Metabolism clinical 
and experimental. 

Årtal: 2006. 

En kvantitativ 
studie. 

Syftet med studien 
var att utvärdera en 
stegräknares effekt 
hos stillasittande 
individer med typ-2 
Diabetes. 

 

 

Studien var en sex 
veckor lång 
randomiserat och 
kontrollerat 
experiment. 

Deltagarna lottades 
in i två grupper. En 
försöksgrupp som 
blev utrustade med 
en stegräknare och 
en kontroll grupp 
som fick 
uppmaning att 
upprätthålla fysisk 
aktivitet. 

Försöksgruppen 
blev uppmanad att 
ta 10000 steg per 
dag.  

Data samlades in 
genom att den 
fysiska 
aktiviteten(antal 
steg) mättes, vidare 
mättes blodsockret 
och andra 
hälsomarkörer 
kopplat till Diabetes 
typ-2. 

Användningen av 
stegräknare är ett 
effektivt verktyg för 
att främja 
hälsosamma 
livsstilsförändringar 
som inkluderar 
daglig fysisk 
aktivitet. Vidare 
kan en stegräknare 
hjälpa till med en 
självövervakning av 
den dagliga fysiska 
aktiviteten.  
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Titel, författare, 
tidsskrift och 
årtal. 

Teoretisk 
utgångspunkt 

Syfte Metod Resultat 

Titel:  
Physical activity on 
prescription in 
primary health 
care: a follow-up 
of physical activity 
level and quality of 
life. 
 
Författare: 
Kallings, L.V. 
Leijon, M. 
Hellénius, M-L. & 
Ståhle, A.  
  
Tidsskrift: 
Scandinavian 
journal of medicine 
& science in 
sports. 
 
Årtal: 
2008. 
 

Kvantitativ studie. Syftet var att se 
effekterna av FAR. 
Motivet var också 
se om det var 
genomförbart.  
 
 
 
 
 

Alla deltagare fick 
en ordination på 
FAR. Analysen 
gjordes genom ett 
datorprogram/ 
statistiskt. Tretton 
vårdcentraler deltog 
i undersökningen. 
Det deltog 481 
vårdtagare. 25 
procent av 
deltagarna var män 
och resterande var 
kvinnor som deltog 
i undersökningen.  
 
Data 
frågeformuläret 
gällde frågor som 
fysisk aktivitet, 
livsglädje och 
motivation. Alla 
deltagare fyllde i ett 
frågeformulär vid 
start och följdes 
upp ett halvt år 
senare.     
 
 
.  
 

Forskarna kom 
fram till att FAR 
fungerar som en 
motivationsfaktor 
till ökad 
fysiskaktivitet i 
primärvården. 
Vårdtagarna 
upplevde en ökad 
livskvalitet 
därefter.  
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Titel, författare, 
tidsskrift och 
årtal. 

Teoretisk 
utgångspunkt 

Syfte Metod Resultat 

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.  
 
År: 2007. 

 
   

 

 

Kvalitativ studie.  Syftet med studien 
är att identifiera vad 
som motiverar och 
hindrar mexikaner 
som är bosatta i 
USA till fysisk 
aktivitet.  Syftet är 
också att identifiera 
deras synsätt på 
fysisk aktivitet. 

De som deltog i 
studien bodde i 
Texas och var i 
åldern 30 - 55 år. 
Alla som deltog i 
studien hade 
diabetes typ-2 och 
valdes ut via Helth 
Care center. I 
studien ingick 39 
personer varav 5 
stycken var män.  
Deltagarna delades 
in i grupper där 
man pratade om 
fysisk aktivitet. 
Samtalen spelades 
in och analyserades 
i efter hand.   

Fysisk aktivitet 
främjas av att ha 
en stöttande familj 
och att få utföra 
fysiskt aktivitet 
tillsammans 
motiverar dem till 
att bli fysisk 
aktiva. Hindren till 
fysisk aktivitet 
berodde på 
varierande 
orsaker. Att träna 
ensam upplevdes 
vara en barriär. 

Titel, författare, 
tidsskrift och 
årtal. 

Teoretisk 
utgångspunkt 

Syfte Metod Resultat 

Titel: Promoting 
exercise on 
prescription: 
recruitment, 
motivation, 
barriers and 
adherence in a 
Danish community 
intervention study to 
reduce type 2 
diabetes, 
dyslipidemia and 
hypertension. 

Författare: 
Roessler, K. & Ibsen, 
B.  

Tidsskrift: Journal 
of public health. 

Årtal: 2009. 

 

En kvantitativ. Syftet med studien 
var att undersöka 
de motiverande 
faktorer och hinder 
som finns för 
patienter som inte 
gynnas av en 
livsstil präglad av 
inaktivitet. Vidare 
undersöktes hur 
aktivitetsgraden 
hade förändrats 
och efterlevts efter 
att försöket hade 
avslutats. 

Fysiskt inaktiva 
patienter med ett 
högt BMI. De 
inkluderade 
deltagarna hade 
typ-2 Diabetes, 
hypertoni och 
farliga blodfetter. 

Deltagarna fick 
teori baserade 
aktiviteter 
förskrivna för att 
öka deras fysiska 
aktivitet. En första 
utredning gjordes 
fyra månader efter 
interventionen den 
andra 
utvärderingen ett år 
efter att försöket 
hade avslutats.    
Data samlades in 
genom 
självfrågeformulär 
och mätningar. 

Resultaten visade 
en förhöjd 
aktivitetsgrad, 
bättre kondition och 
en viktminskning 
mättes. 

Resultaten mättes 
direkt efter 
träningsperioden 
och ett år efter att 
försöket hade 
avslutats. 
Förskriven träning 
har en motiverande 
effekt till en ökad 
aktivitet. 
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