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ABSTRACT 

Diabetes type-2 is a chronic disease that is increasing throughout the world and also affects 

younger people. One reason for this is today's sedentary lifestyle and improper diet. The 

treatment of diabetes type-2 focuses mainly on lifestyle changes. District nurse's role in the 

treatment of these patients is largely motivating patients to a lasting change. The purpose of 

this study was to describe factors which can motivate adults with diabetes type-2 to make 

lifestyle changes. The method which was used was a systematic literature study with a 

descriptive design. Eleven articles were chosen, reviewed and summarized in an article 

matrix. Inspired by the content analysis, the articles analyzed, processed and resulted in three 

different categories. The three categories of the result are: professional support, knowledge 

and living conditions. Support from staff of different professions was of importance to people 

with type-2 diabetes would be motivated to change their lifestyle habits. Regular feedback on 

the lifestyle changes made appeared important to be motivated to maintain their new lifestyle. 

It was also a need for knowledge, which includes counseling and education to enable them to 

manage their condition and thus motivated to lifestyle changes. Living conditions such as 

support from family and friends, finances, age and time had the influence to make lifestyle 

changes. Further research is needed in order to highlight the area and give district nurses who 

meet these patients knowledge about to best optimize their care. 
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SAMMANFATTNING 

Diabetes typ-2 är en kronisk sjukdom som ökar i hela världen och drabbar allt yngre personer. 

Två av orsakerna till det är dagens stillasittande livsstil och felaktig kosthållning. 

Behandlingen av diabetes typ-2 inriktas främst på livsstilsförändringar. Distriktssköterskans 

roll i behandlingen av personer med diabetes typ-2 är till stor del att motivera dem till en 

varaktig förändring. Syftet med denna studie var att beskriva faktorer som kan motivera 

vuxna personer med diabetes typ-2 till livsstilsförändringar. Metoden som användes var en 

systematisk litteraturstudie med deskriptiv design. Elva artiklar valdes ut, granskades och 

sammanställdes i artikelmatriser. Med inspiration av innehållsanalys har artiklarna 

analyserats, bearbetats och resulterade slutligen i tre kategorier. Resultatets tre kategorier är: 

professionellt stöd, kunskap och livsvillkor. Stöd från personal av olika yrkeskategorier var av 

betydelse för att personer med diabetes typ-2 skulle motiveras till att ändra sina livsstilsvanor. 

Regelbunden feedback på de livsstilsförändringarna som genomförts ansågs vara viktigt för 

att motiveras till att upprätthålla sin nya livsstil. Det framkom också ett behov av kunskap, i 

vilken ingår rådgivning och undervisning för att de ska kunna hantera sin sjukdom och på så 

sätt motiveras till livsstilsförändringar. Livsvillkor såsom stöd från familj och vänner, 

ekonomi, ålder och tid hade påverkan för att kunna göra livsstilsförändringar. Ytterligare 

forskning behövs för att belysa området och ge distriktsköterskan som möter dessa patienter 

kunskap om hur omvårdnaden kan optimeras. 

 

Nyckelord: Diabetes mellitus typ-2, Livsstil, Livsstilsförändringar och Motivation. 
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 INLEDNING 

Enligt World Health Organization (WHO) är det cirka 347 miljoner människor i världen som 

har diagnosen diabetes, av dem har 90 procent diabetes typ-2. Denna typ av diabetes har 

tidigare enbart drabbat vuxna personer, men har nu börjat förekomma även hos barn (WHO, 

2013a). Diabetes typ-2 ökar framför allt i Indien, USA, Latinamerika och Mellanöstern 

(Östenson, Birkeland & Henriksson, 2008). WHO förutspår att år 2030 kommer diabetes vara 

den sjunde ledande dödsorsaken i världen (WHO, 2013a). Utvecklingen av diabetes i 110 

länder under åren 1980-2011 presenteras i en studie där det förutspås att år 2030 kommer 

antalet personer med diabetes ha ökat med 50,7 procent (Whiting, Guariguata, Weil & Shaw, 

2011). Länder som har hög andel vuxen befolkningsmängd är de som har hög prevalens av 

diabetes typ-2. Kina har över 98,4 miljoner vuxna och Indien 65,1 miljoner vuxna med 

diabetes typ-2 (Guariguata et al., 2014). Enligt Nationella Diabetesregistrets (NDR), 

årsrapport från år 2012 uppskattas det att cirka 300 000 människor i Sverige har diabetes typ 2 

(NDR, 2012). En ökning av diabetes typ-2 ses i de flesta länderna. En studie förutspår att år 

2035 kommer 498 000 vuxna mellan 20-79 år att ha sjukdomen (Guariguata et al., 2014). I 

Sverige behandlas de flesta personer med diabetes typ-2 i primärvården (Socialstyrelsen, 

2014). Enligt Distriktssköterskans kompetensbeskrivning ska distriktssköterskan stödja 

patientens delaktighet i vården och dennes förmåga till egenvård (Distriktsköterskeföreningen 

i Sverige [DSF], 2008). En del av behandlingen vid diabetes typ-2 är patientundervisning om 

kost- och fysisk aktivitet. Genom att undvika tobaksanvändning, uppnå och bibehålla en 

hälsosam vikt, vara fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag och äta hälsosamt kan 

sjukdomsutvecklingen fördröjas (WHO, 2013a). I Sverige har distriktsköterskan 

omvårdnadsansvaret, därför är det viktigt att hon har kunskap om vilka faktorer som kan 

motivera personer med diabetes typ-2 till att kunna göra livsstilsförändringar.  

1 BAKGRUND 

1.1 Diabetes typ-2 

Diabetes typ-2 är en kronisk sjukdom som karaktäriseras av hyperglykemi och andra 

metabola rubbningar. Sjukdomen uppträder då pankreas inte producerar tillräckligt mycket 

insulin eller när kroppen inte effektivt nog kan använda det insulin som pankreas producerar. 

(WHO, 2013a). Diabetes typ-2 är en uteslutningsdiagnos, det vill säga att det inte finns någon 

autoimmun nedbrytning av pankreas och att personen inte har någon annan känd orsak till 

diabetes. Personer med diabetes typ-2 har oftast en insulinresistens men också en brist på 

insulin (Lindholm, 2009; Sagen, 2013). Hyperglykemi är en vanlig följd av okontrollerad 

diabetes vilket över tid leder till allvarliga skador på flera organsystem, speciellt på nerver och 

blodkärl (WHO, 2013a). 

 

1.2 Riskfaktorer 

De främsta riskfaktorerna för att utveckla diabetes typ-2 är faktorer som övervikt, fysisk 

inaktivitet, dålig kostsammansättning (WHO, 2013a; Socialstyrelsen, 2014), ärftliga faktorer 

samt även stigande ålder (Lindholm, 2009; Sagen, 2013). En risk för att utveckla diabetes typ-

2 är om det metabola syndromet föreligger. Metabola syndromet är ett samlingsnamn för 

kardiovaskulära riskfaktorer, men en vedertagen definition av metabola syndromet saknas 

dock. I de flesta definitioner ingår högt blodtryck, höga blodfetter, insulinresistens, 
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mikroalbuminuri och övervikt framförallt bukfetma (Lindholm 2009). Det vanligaste och 

enklaste sättet att klassificera vikt är Body Mass Index (BMI), som är ett mått på 

nutritionsstatus. Gränsvärdena för BMI ska ses som ett riktmärke för att mäta hälsosam vikt 

(WHO, 2013b). Riktlinjerna för midjemått för män är <94 cm och för kvinnor <80 cm 

(Rössner, 2008). I likhet med andra sjukdomar som hör ihop med olika levnadsvanor ses ett 

samband mellan diabetes och livsvillkor så som socioekonomiska faktorer (Socialstyrelsen, 

2014).  

1.3 Motivation 

Motivation kan definieras som en strävan hos människan att vara konstruktiv, målinriktad, 

social och aktiv vilket leder till att hon kan leva ett så meningsfullt liv som möjligt (Revstedt, 

2014). Motivation är en kombination mellan personens tilltro till egen förmåga att kunna göra 

en förändring och angelägenhetsgrad, det vill säga viljan och vikten av att göra förändringen 

(Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2012). Motivationsfaktorer kan vara både inre och yttre. Den 

inre motivationen grundar sig på individens inre personlighetsfaktorer och styrs av individens 

intressen och känslan av självbestämmande. För att förstärka den inre motivationen är det 

viktigt att väcka individens intresse och känsla för egenansvar och självbestämmande. Yttre 

motivation däremot styrs och drivs av belöning och strävan av att uppnå uppsatta mål. 

Beteendet kan därför tendera att enbart upprätthållas så länge det finns en belöning eller ett 

mål att uppnå (Granbom, 1998). Vid motivationsarbete är det viktigaste att hjälpa patienten att 

finna den inre motivationen och på så sätt stärka personens livskraft. Arbetet syftar således 

inte till att uppnå en yttre utan en inre förändring (Revstedt, 2014). För att stärka personens 

livskraft till att ändra beteende kan distriktsköterskan använda sig av motiverande samtal eller 

motivational interviewing (MI) som arbetssätt. MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt 

med syfte att patienten uppnår motivation till beteendeförändring (Miller & Rollnick, 

2013/2013). Till skillnad från en traditionell rådgivning ger MI patienten kunskap och 

upplevelsen av en central roll i sökandet efter de bästa strategierna till beteendeförändring. 

Motivationen till förändring skall komma inifrån patienten istället för att vara påtvingad av 

sjukvårdspersonal (Heinrich, Candel, Schaper & de Vries, 2010). Enligt Socialstyrelsen 

definieras MI som kvalificerad rådgivning. I riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder 

är rekommendationerna kvalificerat rådgivande samtal om daglig rökning, ohälsosamma 

matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxna personer med diabetes (Socialstyrelsen, 

2011).  

1.4 Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem utvecklade en teori om egenvård. Teorin kan 

sammanfattas i tre huvuddelar. Orem menar att omvårdnad ses som en ersättning för egenvård 

i situationer där patienten inte är kapabel till att utföra dem själv. Vidare menar hon att 

patienten ska hjälpas så långt det är möjligt att självständigt utföra egenvården (Orem, 2001). 

Teorins tre viktiga delar är egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. 

Med egenvård menar Orem de hälsorelaterade aktiviteter, det vill säga aktiviteter utförda och 

initierade av individen själv i syfte att upprätthålla liv, välbefinnande och hälsa. Aktiviteterna 

ska utföras självständigt så långt det är möjligt. Hon kallar de nödvändiga aktiviteterna för 

egenvårdskrav. Då problem uppstår att utföra aktiviteterna leder det till vad Orem kallar för 

egenvårdsbrist. Egenvårdsbrist kan alltså ses som en obalans i egenvårdsbehoven relaterat till 

egenvårdskapaciteten hos individen. Det skapas då ett behov av olika omvårdnadsåtgärder 

som hon kallar för omvårdnadssystem (Kirkevold, 1992/2000). Orem (2001) menar att 

omvårdnaden ska syfta till att patienten, eller hens anhöriga, ska återvinna sin 

egenvårdskapacitet så det skapas balans mellan egenvårdskraven och egenvårdsbehoven igen. 
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Motivation är en nödvändig komponent för att patienten ska agera och utföra sin egenvård. 

Motivation ser Orem som en målorientering för att utföra egenvård som syftar till att främja 

liv, hälsa och välmående (ibid.). Teorins huvudtes är att människor i allmänhet har både 

motivationen och förmågan att utföra sin egenvård och förebygga sjukdom eller främja sin 

hälsa (Kirkevold, 1992/2000). 

1.5 Distriktssköterskans roll i diabetesvården 

Behandlingen av diabetes typ-2 har ett samband med livsstilsfaktorer. Kraven på en 

patientutbildning blir särskilt stora där förståelse behöver skapas för hur personerna ska leva 

med sin diabetes, samt hur de ska kunna förebygga och minska riskerna för komplikationer. 

För att sjukdomens behandling ska få ett gott resultat bör patienten vara väl insatt och ta ett 

stort eget ansvar (Socialstyrelsen, 2014). Genom att personernas kunskap fördjupas kan de ta 

ändamålsenliga beslut i sin egenvård (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 

2009). Det är vanligt att inom diabetesvården arbeta i multiprofessionella team där läkare och 

distriktssköterskor med specialistkompetens inom diabetesvård har centrala roller. 

Tillsammans med patienterna sätter teamen upp mål för behandlingen med hänsyn till 

patientens förmåga av följsamhet till behandling, livskvalitet och risken för komplikationer. 

Två viktiga faktorer för att nå målen i behandlingen är att patienterna får tillgång till vård i 

den utsträckning som de behöver och att personalen som ger vården innehar erforderlig 

kompetens inom området (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Patientutbildning kan ges i grupp eller enskilt och syftar till att öka patientens förmåga att 

kunna påverka och medverka i sin behandling. En nationell enkät i primärvården i Sverige år 

2007 visade dock att endast en femtedel av Sveriges vårdcentraler använde sig av 

grupputbildningar till personer med diabetes typ-2 (SBU, 2009). Enligt distriktssköterskans 

kompetensbeskrivning ska hen även ha kunskaper i pedagogik och förstå vad som påverkar 

människors lärande, samt kunna analysera individens utbildningsbehov och utifrån det 

anpassa lärandet till individen eller gruppen (DSF, 2008). Enligt Socialstyrelsens riktlinjer 

rekommenderas att patientundervisning ska ges av personal med pedagogisk kompetens i 

kvalificerade rådgivande samtal. Grupputbildning ska också ges av personer med pedagogisk 

kompetens. Rådgivande samtal och grupputbildning givna av personer utan pedagogisk 

kompetens till diabetespatienter angående livsstilsförändringar rekommenderas däremot inte 

(Socialstyrelsen, 2011, 2014). 

1.6 Problemformulering 

Distriktsköterskan ska arbeta hälsofrämjande och tillsammans med individen undersöka, 

analysera och bedöma behovet av kunskap, utbildning och information. Diabetes typ-2 är ett 

globalt växande folkhälsoproblem som ställer krav på hälso- och sjukvårdens personal och 

dess organisation. Som vägledning för hur diabetesvården ska effektiviseras har 

Socialstyrelsen år 2014 kommit med nya preliminära riktlinjer för diabetesvården. Där ingår 

bland annat att försöka ändra på osunda levnadsvanor och därmed även livsstilen hos dessa 

patienter. Då livsstilsförändringar är i fokus gällande behandling är det viktigt att undersöka 

vilka faktorer som har betydelse för att personer med diabetes typ-2 ska kunna motiveras till 

att göra dessa förändringar. 
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2  SYFTE 

Att beskriva faktorer som kan motivera vuxna personer med diabetes typ-2 till 

livsstilsförändringar. 

3 METOD 

3.1 Design 

Studien har en deskriptiv design och som metod valdes en systematisk litteraturstudie. 

Litteraturstudie är en sammanställning och kritisk granskning av redan existerande forskning 

inom ett specifikt forskningsområde (Polit & Beck, 2012). 

3.2 Sökstrategier 

I studien genomfördes systematiska sökningar i databaserna Cinahl och Medline. Även en 

manuell sökning gjordes i relevanta artiklars referenslistor. Sökorden som låg till grund för 

litteratursökningen var nyckelord som valdes ut ifrån studiens syfte. Sökorden som användes 

var ämnesord och anpassades i de olika databaserna för att få ett korrekt sökresultat med hjälp 

av MeSH termer i Medline samt Headings i Cinahl. Sökorden i Medline och Cinahl var 

Diabetes mellitus type 2, life style, lifestyle changes och motivation. För att för så många 

relevanta artiklar som möjligt inom det valda området kombinerades orden på olika sätt med 

de booleska sökoperatorerna AND och OR. En del av sökorden användes med ”explode” i de 

valda databaserna för att öka sensitiviteten i sökningen. Alla sökorden gick inte att välja ihop 

med ”explode”. Vissa sökord valdes att inte kombineras med ”explode” då sökresultatet blev 

för stort och ohanterbart. Begränsningarna som gjordes var att artiklarna skulle handla om 

vuxna ≥19år, vara skrivna på engelska och publicerade de senaste tio åren. I Cinahl valdes 

även begränsningen peer reviewed. Se sökmatris, bilaga 1. 

3.3 Urval 

Urvalsprocessen utfördes i flera steg enligt Polit och Becks (2012) flödesschema. Först 

formulerades syftet. Därefter utformades sökstrategierna där relevanta databaserna valdes ut 

och sökordens identifierades. Sökningarna påbörjades i de valda databaserna. Bedömningen 

av artiklarnas relevans gjordes utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. 

Inklusionskriterier för studien var vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ eller 

kvantitativ ansats. Vidare skulle artiklarna vara etiskt godkända eller föra ett etiskt 

resonemang. Exklusionskriterier för litteraturstudien var artiklar som handlade om andra 

diabetesformer än typ-2 eller enbart om farmakologisk behandling. Likaså exkluderades 

artiklar genomförda på personer med risk att utveckla diabetes. I första urvalet lästes totalt 77 

vetenskapliga artiklars titlar. Utifrån titel valdes 43 artiklar bort som inte svarade på 

litteraturstudiens syfte. I urval två lästes de resterande 34 artiklars abstract, där ytterligare 18 

artiklar valdes bort utifrån litteraturstudiens inklusions- samt exklusionskriterier. De 16 

artiklar som återstod lästes i sin helhet i urval tre där ytterligare fem artiklar exkluderades på 

grund av att de ej svarade upp till litteraturstudiens syfte. Efter urval tre bedömdes 11 artiklar 

vara relevanta utifrån studiens syfte och gick vidare till kvalitetsgranskning i urval fyra. 

Författarna valde att göra en manuell sökning utifrån inkluderade artiklars referenslistor. 

Detta ledde till att ytterligare en vetenskaplig artikel valdes ut som svarade till 

litteraturstudiens syfte. Totalt gick 12 artiklar vidare till kvalitetsgranskning.  
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4.4 Kvalitetsgranskning  

Granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar användes för att fastställa de 

vetenskapliga artiklarnas styrkor och svagheter. Författarna modifierade granskingsmallarna 

för att de skulle vara mer anpassade till de studier som granskades enligt Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2011). De vetenskapliga artiklarna betygsattes enligt hög, medel eller låg kvalitet. 

Författarna kvalitetsgranskade artiklarna först var och en för sig och sedan tillsammans utifrån 

granskningsmallarna. För varje ja svar i bedömningen fick den vetenskapliga artikeln ett 

poäng och varje nej svar gav noll poäng. Poängsumman räknades sedan om till procent. Hög 

kvalitet motsvarade ≥80 procent ja-svar, medelhög kvalitet motsvarade 70-79 procent. De 

vetenskapliga artiklar som motsvarade ≤ 69 procent bedömdes vara av lågt kvalitetsvärde. En 

artikel som bedömdes med låg kvalitet exkluderades. De artiklar som inkluderades till 

litteraturstudiens resultat var av hög eller medel kvalitet. Totalt inkluderades 11 vetenskapliga 

artiklar till studiens resultat vilka redovisas i artikelmatriser (Bilaga 2).  

 

De kvantitativa artiklarna bedömdes utifrån att ett tydligt syfte fanns beskrivet och om 

forskningsfrågan var klart och tydligt formulerad, samt om deltagarkaraktäristiska fanns 

beskrivet och om grupperna var likvärdiga vid start. Vidare bedömdes om urvalsförfarandet 

var väl beskrivet och representativt, om bortfall fanns analyserat och beskrivet, om resultatet 

var tillförlitligt och generaliserbart samt om huvudresultatet var relevant till den kliniska 

verksamheten. Gällande randomized controlled trial (RCT)- studier bedömdes dessutom om 

randomiseringsförfarandet och interventionen var beskrivna, om powerberäkning gjorts samt i 

vilken grad deltagare och forskare var blindade (Willman et al., 2011). 

 

De kvalitativa artiklarna bedömdes utifrån beskrivningen av metodval, tydligt syfte och om 

patientkarakteristiska fanns beskrivet. Om kontexten var presenterad och urvalet var relevant 

och strategiskt. Vidare bedömdes det om metoden var beskriven gällande urvalsförfarande, 

datainsamling och analys. Redovisades resultatet klart och tydligt. Fanns det ett huvudfynd 

beskrivet och om analysen var adekvat (Willman et al., 2011).  

4.5 Bearbetning och dataanalys 

Författarna har var för sig utan påverkan av varandra läst utvalda artiklar i sin helhet och 

översatte metod- och resultatdelen av dem ordagrant till svenska. Därefter diskuterade 

författarna artiklarna och deras innehåll tillsammans för att minimera risken för felaktig 

översättning. Med inspiration av Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys har 

artiklarna analyserats och materialet bearbetats noggrant flera gånger utifrån studiens syfte. 

Tillsammans gjorde författarna stödanteckningar och markeringar i texten för att identifiera 

meningsenheter och sedan skapa koder utifrån litteraturstudiens syfte. Koderna jämfördes 

utifrån likheter och skillnader och sorterades sedan in i kategorier. Totalt resulterade det i tre 

kategorier som sammanställdes och utgör litteraturstudiens resultat. 

4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Forskaren har en skyldighet att undvika, förebygga och minimera risken för skada. Deltagarna 

ska även känna en trygghet och bli garanterade att all information behandlas med 

konfidentialitet. Forskaren är även skyldig att ge fullständig information om den aktuella 

studien och deltatagarnas rätt till självbestämmande. Deltagarna ska behandlas rättvist och 

integriteten ska respekteras av forskarna (Polit & Beck, 2012). För att göra en bedömning av 

kvalitet inom forskning måste en helhetsbedömning göras. De egenskaper som bör vägas 

samman är forskningens originalitet, extern och intern validitet, reliabilitet och etik. På så vis 
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görs en värdering av både forskningsetiken och den vetenskapliga kvalitéten 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

 

De vetenskapliga artiklarna som inkluderades i litteraturstudien var etiskt granskade och 

godkända. Framgick det inte i artiklarna att de var etiskt granskade och godkända så gjordes 

istället en bedömning om författarna följde ett etiskt resonemang i sina studier eller om de 

tidskrifter som publicerat artikeln hade en egen etisk kommitté (Kjellström, 2012). För att 

minimera risken att artiklarnas innehåll skulle förvanskas översatte författarna först de 

vetenskapliga artiklarna var för sig först för att sedan diskutera materialet tillsammans.  

Författarna har försökt att ha ett neutralt förhållningssätt under arbetet med litteraturstudien 

och inte låta egna förkunskaper eller förväntningar påverka forskningsresultatet i någon 

riktning. 

5 RESULTAT 

Resultatet grundas på en analys av de 11 vetenskapliga artiklar som inkluderades i denna 

litteraturstudie. Analysen resulterade i tre kategorier skapade utifrån studiens syfte. De tre 

kategorierna som framkom var Professionellt stöd, Kunskap och Livsvillkor. 

 

5.1 Professionellt stöd 

Flera studier tyder på att patienter med diabetes typ-2 vill ha bekräftelse och feedback från 

professionell personal för att kunna göra livsstilsförändringar (Casey, de Civita & Dasgupta, 

2010; Lohmann, Siersma & Olivarius, 2010; Miller & Marolen, 2012; Tang et al., 2005) 

Genom bekräftelse vid rådgivning om fysisk aktivitet höjs och stärks motivationen till träning 

och att införliva mer fysisk aktivitet i de vardagliga rutinerna (Lohmann et al., 2010; Miller & 

Marolen, 2012).  

 

I studien av Casey et al. (2010) framkom det att övervakning och uppmuntran från en delaktig 

personal och ett strukturerat träningsprogram uppskattades av deltagarna. På så sätt 

motiverades de till en regelbunden träning. Deltagarna hade ingått i en tidigare studie där 

interventionen var ett övervakat träningsprogram. Träningsprogrammet varade i totalt 24 

veckor och träningspassen leddes av en instruktör. Träningspassen minskade med tiden och 

patienterna var tillsagda att träna på egen hand. I denna kvalitativa uppföljande studie uppgav 

deltagarna att så länge de ingick i ett övervakat, strukturerat träningsprogram med delaktig 

personal omkring sig var de motiverade att planera in träning i sitt liv. För att kunna 

vidmakthålla sin motivation till att fortsätta med träning behövde de uppmuntran och stöd från 

professionell personal. Patienterna i studien ansåg att det var svårt att ta eget ansvar för sin 

träning utan övervakning från delaktig personal, vilket skapade en känsla av ensamhet. Risken 

var stor att de upphörde med regelbunden träning efter avslutat övervakat träningsprogram 

(ibid.). Även deltagarna i studien av Miller och Marolen (2012) uppgav att de ville ha stöd 

och bekräftelse av professionell hälso-och sjukvårdspersonal för att stärka och höja 

motivationen till fysiskt aktivitet. Deltagarna ville även få bekräftelse på de 

livsstilsförändringar de gjorde på vägen mot sina egna målsättningar (ibid.). 

 

Stöd för att sätta upp individanpassade mål gällande fysisk aktivitet med hjälp av hälso- och 

sjukvårdspersonal var en viktig faktor för att utöva regelbunden fysisk aktivitet (Lohmann et 

al., 2010; Miller & Marolen, 2012; Tang et al., 2005). I studien av Lohmann et al. (2010), gav 

läkarna professionellt stöd till patienterna. Läkarna utgick ifrån MI och stages of changes 
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modellen för att inte övertala patienterna till speciella beteendeförändringar utan ge förslag 

och råd utifrån det stadiet av förändring de befann sig i. Patienterna i studien fick även 

konsultation gällande träning och de gick tillsammans med sina läkare igenom de fysiska 

testerna de gjorde. Läkaren och patienterna arbetade med ambivalensattityderna och som 

underlag till diskussionerna användes patienternas fysiologiska testresultat där de fick 

feedback på sina fysiska värden. Studien pågick under 18 månader, där resultatet indikerar att 

patienterna ökade sin fysiska aktivitet. Dessa patienter tränade på egen hand men fick ingen 

tät uppföljning utan de träffade läkare och sjuksköterska vid baseline, 9 månader samt vid 18 

månader (Lohmann et al., 2010). En regelbunden feedback gav en signifikant förbättring av 

egenvårdsbeteende (Tang et al., 2005; Wolever et al., 2010). I en pilotstudie bestod 

interventionen av veckovisa gruppträffar med en diabetessköterska under en 

sexmånadersperiod. Träffarna utgick från en personcentrerad vård med fokus på patienternas 

individuella behov, livsstil och mål. Resultat visar på en signifikant positiv förändring. Med 

regelbunden feedback samt professionellt och individanpassat stöd, rapporterade deltagarna 

att de upplevde mindre svårigheter att träna regelbundet och att följa rekommenderat 

kosthållning (Tang et al., 2005). 

 

I en kvalitativ uppföljande studie av Malpass, Andrews och Turner (2009) hade deltagarna 

tidigare ingått i en större RCT studie där de hade randomiserats in i tre grupper. Grupp ett var 

kontrollgrupp och interventionen gavs i grupp två och tre. Grupp ett fick sedvanlig vård. 

Grupp två fick intensiv kostrådgivning och grupp tre fick intensiv kostrådgivning och råd om 

fysiskt aktivitet. I denna uppföljande studie gjordes djupintervjuer med 30 personer vid sex 

och nio månader efter studiens start. Resultatet visar att grupp ett och två fann 

kostförändringar stödjande för att göra skillnader i fysisk aktivitet. Grupp tre ansåg att fysisk 

aktivitet var stödjande för kostförändringar och kontroll av deras blodsocker. Alla i grupp tre 

och de flesta i grupp två lyckades göra kostförändringar. Endast två personer i grupp ett 

lyckades göra kostförändringar. 

 

Wolever et al. (2010) hade i sin RCT-studie en intervention som bestod av hälsocoachingen 

med 14 samtal under en sexmånadersperiod. Samtalen gavs av coacher med masterexamen 

inom socialt arbete eller psykologi. Kontrollgruppen fick sedvanlig vård utan coachning, där 

kunde ingen signifikant förbättring ses efter sex månader. Patienter som fick individuell 

hälsocoaching upplevde att stressen minskade och förbättrade signifikant sin följsamhet till 

medicinering, ökning av sin fysiska aktivitet, färdigheter och självförtroende till att utföra 

egenvård och vara engagerad i sin egen sjukdom. Feedback kunde också vara automatisk från 

till exempel en mobilapplikation, i syftet att stärka patienternas egenvård. I studien av Orsama 

et al. (2013) som pågick i tio månader fick patienterna själva mata in sina värden i sin 

mobiltelefon och fick då automatiskt feedback på sina värden. Detta ledde till en signifikant 

viktreduktion och reducering av HbA1c. Patienterna upplevde den automatiska feedbacken, 

mätningarna och självrapporteringen som ”väldigt användbar” enligt den skattningsskala som 

användes vid utvärdering av mobilapplikationen.  

5.2 Kunskap 

Deltagarna i studien av Tang et al. (2005) som hade fått individanpassad undervisning i en 

gruppbaserad utbildningsform, visade på en positiv förändring och en signifikant ökning i 

egenvårdsbeteendet. Mer kunskap och utbildning om diabetes till patienterna hade ett 

signifikant samband med att påverka egenvårdsbeteendet (Osborn & Egede, 2010). Även 

deltagarna i studien av Wolever et al. (2010) hade signifikant ökat sin kunskap om sin 

sjukdom och hade signifikanta förbättringar i sin egenvård. Osäkerhet gällande diagnos och 

behandling på grund av kunskapsbrist kunde leda till minskad inre motivation till att göra 
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hälsosamma livsstilsförändringar (Apóstolo, Viverios, Nunes & Bomingues, 2007). Inre 

motivationsfaktorer kunde vara i första hand drivkraften till att göra livsstilsförändringar 

(Apóstolo et al., 2007; Wint et al., 2006) som kommer sig av att patienten har kunskap och 

utbildning om sin sjukdom. I en studie uppgav 80 procent av patienterna att de saknade 

adekvat utbildning och kunskap för att kunna göra positiva livsstilsförändringar. Exempel på 

inre motivationsfaktorer kan vara att hålla sig frisk, rädsla för död, uppleva risk för 

komplikationer och livslust (Wint et al., 2006). De inre motivationsfaktorerna hade större 

inverkan på patienternas motivation till att förbättra och behålla hälsosamma 

livsstilsförändringar än de yttre motivationsfaktorerna (Apóstolo et al., 2007). Exempel på 

yttre motivationsfaktorer var att följa doktorns order, känna sig tvingad, stöd från familj och 

vänner och erfarenhet från olika komplikationer (Wint et al., 2005).  

 

För att öka den fysiska aktiviteten i vardagen hade rådgivning en positiv påverkan (Lohmann 

et al., 2010) och efterfrågades av patienterna (Miller & Marolen, 2012). Intensiv 

kostrådgivning och rådgivning om fysisk aktivitet i grupp ledde till livsstilsförändringar, 

patienterna upplevde det fördelaktigt att göra flera livsstilsförändringar samtidigt (Malpass et 

al., 2009). Genom professionell rådgivning och förslag om fysisk aktivitet i vardagen till 

patienterna skedde en förbättring av deras fysiska mätvärden (Lohmann et al., 2010). En 

studie (Miller & Marolen, 2012) visade att rådgivning i grupp uppmuntrade patienterna till ett 

osjälviskt beteende där viljan att hjälpa andra i samma situation var större än att hjälpa sig 

själv. 

5.3 Livsvillkor 

Socialt stöd var en viktig faktor till att göra olika livsstilsförändringar (Malpass et al., 2009; 

Miller & Marolen, 2012; Osborn & Egede, 2010; Wint et al., 2006; Wolever et al., 2010). 

Några patienter upplevde det svårt att göra flera livsstilsförändringar samtidigt när de 

upplevde en brist på stöd från familj och vänner. Trots att flera patienter upplevde det svårt att 

göra flera livsstilsförändringar samtidigt så beskrev de flesta patienterna att det var både 

fördelaktigt och nödvändigt att göra förändringar i både kost och fysiskt aktivitet. De ansåg att 

fysisk aktivitet var stödjande för kostförändringar och tvärt om (Malpass et al., 2009). 

Patienterna upplevde en ökad känsla av socialt stöd med hjälp av individuell hälsocoachning 

(Wolever et al., 2010).  

 

Det framkom även ett signifikant samband mellan ung ålder och god ekonomisk situation 

relaterat till viljan att träna och delta i olika träningsprogram (Lackinger, Lamprecht, 

Winhofer, Kosi & Kautzky-Willer, 2011). Ekonomi framkommer även i en annan studie som 

en faktor till att kunna hantera sin diabetesbehandling (Wint et al., 2006). Tidsbrist (Casey et 

al., 2010; Miller & Marolen, 2012) på grund av arbete och familj (Miller & Marolen, 2012) 

var en faktor som gjorde det svårt att planera in fysisk aktivitet i sitt vardagliga liv. Avståndet 

till träningslokaler, variation i träningsformerna och den schemamässiga flexibiliteten var en 

faktor som patienterna uttryckte som viktig till fortsatt träning. Promenader var den vanligaste 

träningsformen då det var enklast att integrera i det vardagliga livet uppgav patienterna 

(Casey et al., 2010).  

6 SYNTES 

Resultatet visade att faktorer som kunde motivera personer med diabetes typ-2 till 

livsstilsförändringar kunde vara professionellt stöd från personal. Det professionella stödet 

som efterfrågades skulle vara strukturerat, övervakat och individanpassat. Kontinuerlig 
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feedback och bekräftelse var viktiga faktorer för att livsstilsförändringar skulle vidmakthållas. 

Kunskap och utbildning om sjukdomen var grundläggande faktorer för att motiveras till en 

livsstilsförändring. Ytterligare faktorer som hade betydelse för livsstilsförändringar var olika 

livsvillkor såsom socialt stöd från familj och vänner eller ekonomi och tidsmässigt utrymme i 

patienternas liv.  

7 METODDISKUSSION  

Metoden som valdes till denna studie var en systematisk litteraturstudie. För att sammanställa 

existerande forskning inom ett valt område anses detta var en lämplig metod enligt Willman 

et al., (2011). Sökningar efter relevanta artiklar till studiens syfte gjordes i databaserna Cinahl 

och Medline som innehåller aktuell publicerad omvårdnadsforskning (ibid.). Sökning i 

databasen PsycInfo gjordes också men gav inte något resultat till studiens syfte och redovisas 

därför inte i sökmatris. Genom att söka i fler databaser med omvårdnadsfokus stärks 

trovärdigheten i studien eftersom chansen ökar för att få fler relevanta artiklar inom det valda 

ämnet (Henricson, 2012). 

 

Litteraturstudien kunde ha utförts annorlunda om tidsramarna tillåtit det, då fler 

provsökningar hade kunnat utföras. Fler manuella sökningar kunde också ha medfört ett större 

antal av relevanta artiklar. Detta kunde då eventuellt ytterligare stärkt och ökat trovärdigheten 

i litteraturstudiens resultat. En litteraturstudie  som enbart inkluderar RCT-studier där effekter 

utvärderas, kunde ha stärkt reliabiliteten i resultatet. Sökningarna som utfördes gav inte ett 

tillräckligt stort sökresultat för att författarna skulle kunnat exkludera artiklar utifrån studiens 

metod och design. Underlaget hade då blivit för litet vilket inte hade varit tillräckligt för att 

sammanställa till ett resultat i litteraturstudien. 

 

Sökorden valdes ut utifrån studiens syfte. Engelska språket valdes på grund av att det är ett 

internationellt språk som används inom vetenskaplig forskning och även på grund av 

författarnas språkkunskaper. Begränsningen att söka på personer ≥ 19 år valdes för att täcka in 

aktuell forskning som var gjord på alla vuxna inom det valda ämnesområdet. För att 

säkerställa att ämnesorden till sökningarna valdes på rätt sätt formulerades och översattes de 

utifrån MeSH (Medical Subject Headings) i Medline respektive Headings i Cinahl. För att 

ytterligare utöka sökresultatet användes en del av sökorden med ”explode”. Provsökning 

gjordes först utan explode, vilket gav ett begränsat sökresultat. Därför valdes explode i 

kombination med vissa nyckelord. För att sammanställa den senaste forskningen inom valt 

ämne så begränsades sökningarna till vetenskaplig forskning som var publicerat de senaste tio 

åren. Sökresultatet som svarade på studiens syfte var begränsat och flertalet av de artiklar som 

exkluderades i sökningarna handlade om patienter som var i riskzonen att utveckla diabetes 

typ 2. Ingen studie som var gjord i Sverige framkom i sökningarna vilket författarna ställde 

sig frågande till eftersom Sverige är bäst i Europa på diabetesvård (Cebolla Garrofé, 

Björnberg & Yung Phang, 2014). 

 

Artiklarnas kvalitet granskades utifrån kvalitetsgranskningsmallar för kvalitativa och 

kvantitativa studier (Willman et al., 2011). Författarna granskade artiklarna var och en för sig 

och bedömningarna jämfördes sedan med varandra vilket stärker tillförlitligheten i denna 

studie (Henricson, 2012). Mallarna modifierades av författarna för att passa de studier som 

granskades enligt rekommendationer av Willman et al (2011). Utifrån frågorna i 

granskningsmallarna bedömdes studierna med ja eller nej svar. Ju fler ja-svar desto högre 

kvalitetsvärde fick studien. För att ytterligare stärka validiteten och reliabiliteten i 

litteraturstudien inkluderades de artiklar till resultatet som hade medel- eller hög kvalitet. 
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Författarna hade dock en begränsad erfarenhet av kvalitetgranskningsmallar, vilket kan ses 

som en svaghet i bedömningarna som gjordes enligt författarna. 

 

De 11 vetenskapliga artiklarna som denna litteraturstudie bygger på, var sju artiklar av 

kvantitativ design, tre kvalitativ design och en artikel hade både en kvalitativ och kvantitativ 

design. Studien av (Tang et al., 2005) var en pilotstudie där interventionen var utformad med 

avsikt att vara ett fortlöpande program. Programmet testades och pågick under studiens 

duration på sex månader. Pilotstudiens mätinstrument var testade innan och hade hög 

reliabilitet och validitet. Studien hade dessutom stort urval och lågt bortfall. Då författarna 

värderade pilotstudien med hög kvalitet inkluderades den i resultatet. Fyra studier var gjorda i 

USA, två i England, övriga i Portugal, Jamaica, Danmark, Finland och Österrike. 

Sjukvårdssystemen i dessa olika länder skiljer sig åt men det finns ändå likheter i studiernas 

resultat. Författarna anser att de olika motivationsfaktorer som framkom i studiens resultat var 

likartade oavsett olikheter i sjukvårdssystemen. 

 

Analysmetoden upplevdes som en svårighet i arbetet eftersom det var första gången 

författarna genomförde en innehållsanalys. Analysarbetet genomfördes därför gemensamt  

vilket Graneheim och Lundman (2008) menar är en styrka eftersom det ökar tillförlitligheten i 

resultatet, samtidigt som det ger möjlighet till diskussion författarna emellan om olika 

tolkningsmöjligheter av översättningen. Ett annat sätt att öka tillförlitligheten är att 

handledare och annan expertis inom området läser materialet (ibid.). Vid 

handledningstillfällena av denna studie har handledarna som är experter inom området läst 

och bedömt materialet.  

 

Artiklarna hade ett etiskt godkännande vilket även var en av inklusionskriterierna. Däremot 

fördes inte ett etiskt resonemang i alla studier. Det som nämns i studierna var enbart ett 

informerat samtycke till deltagande. Vad detta innebär för deltagarna finns inte beskrivet. Till 

exempel i en vetenskaplig studie gjordes bekvämlighetsurval där deltagarna rekryterades i 

väntrummet på en mottagning, vilket kan ifrågasätta det etiska tillvägagångsättet i 

urvalsförfarandet. Deltagarna blev då tvungna att offentligt tacka ja eller nej till deltagande i 

studien. Artiklarna översattes från engelska till svenska vilket kan ha medfört en risk för 

feltolkning. För att minimera denna risk översattes först artiklarna av båda författarna på 

varsitt håll och diskuterade sedan igenom allt material tillsammans. Författarnas har en egen 

förförståelse i ämnet eftersom de sedan tidigare arbetar inom vården och träffar dessa 

patienter. För att minimera risken att förförståelsen påverkat resultatet i någon riktning har 

författarna översatt och kvalitetsbedömt artiklarna var för sig för att sedan sammanföra och 

diskutera materialet på ett objektivt sätt. Analysdelen genomfördes gemensamt. Författarna 

har även låtit studiekamrater och arbetskollegor inom ämnet läsa och kritiskt granska 

litteraturstudien för att försäkra oss om att analysen är så neutral som möjligt. Det går dock 

inte att garantera att förförståelsen inte påverkat dataanalysen och resultatet i denna 

litteraturstudie.  

8 RESULTATDISKUSSION 

Resultatet i denna studie lyfter fram tre kategorier som är faktorer som motiverar personer 

med diabetes typ 2 att göra livsstilsförändringar. De tre kategorierna som framkom i studiens 

resultat var Professionellt stöd, Kunskap och Livsvillkor. 

 

Professionellt stöd visade sig vara en betydande motivationsfaktor till patienter med diabetes 

typ-2 för att göra livsstilsförändringar. Det professionella stödet gavs av personal i olika 
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yrkeskategorier, till exempel läkare, hälsopedagoger, gyminstruktörer, sjukgymnaster och 

diabetessköterskor. Återkommande stöd och feedback är viktigt för att göra en 

livsstilsförändring men också till att vidmakthålla dem. Återkopplingen till patienterna kunde 

vara personlig eller ges med hjälp av teknologin som exempelvis en utformad 

telefonapplikation som presenteras i en studie som pågick under tio månader. En annan studie 

visar också på en signifikant förbättring av patienternas diabetesvärden vid användning av en 

telefonapplikation. Både patienterna och hälso- och sjukvårdspersonalen upplevde en 

signifikant tillfredsställelse av att använda telefonsystemet (Quinn et al., 2008). En reflektion 

är att det inte behöver vara en personlig träff med professionell personal, utan det viktiga är 

att patienten får någon form av respons så att de upplever bekräftelse på den förändring de 

gör. Utvecklingen sker ständigt inom teknologin. Hälso- och sjukvården har allt mer börjat 

anpassa sin verksamhet där påminnelser skickas ut via telefonmeddelande. Patienter har också 

möjlighet att via mina vårdkontakter boka läkare och sjukskötersketider samt beställa 

läkemedel med mera. Det här kan idag ses som ett bra alternativ då sjukvården har brist på 

hälso-och sjukvårdspersonal och där resurserna inte räcker till för att möta det behov och de 

krav som allmänheten har. Med tanke på utvecklingen av diabetessjukdomen som ökar i hela 

världen och även i Sverige, kan utvecklingen av fler automatiska applikationer effektivisera 

vården och spara läkar- samt sjuksköterskebesök. På så sätt ger det här en tanke och fundering 

kring hur man kan komplettera dagens belastade hälso- och sjukvård.  

 

Resultatet visar att regelbundet stöd över tid och feedback var viktigt och resulterade i 

signifikanta förbättringar till att göra livsstilsförändringar. Durationen på minst sex månaders 

uppföljning, har betydelse för hur väl patienterna lyckas att bibehålla motivationen till de 

livsstilsförändringar som ingår i behandlingen av diabetes typ-2. Inom Sveriges diabetesvård 

har patienter uppföljningar varje halvår. En gång om året träffar de diabetessköterskan och 

ansvarig läkare (Diabeteshandboken, 2013) vilket kan ge anledning till att fundera över om 

inte personer med diabetes typ 2 ska ha en mer regelbunden feedback på den egenvård de 

utför. Att implementera en livsstilsförändring tar tid och därför behöver personer tätare 

återkoppling och stöd under en längre period.   

 

Kunskap och utbildning var också två grundläggande motivationsfaktorer för att hantera sin 

sjukdom och göra livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ-2. Det framkommer i 

resultatet att en del patienter upplever att de saknar adekvat utbildning och kunskap om sin 

sjukdom och dess behandling. I enlighet med riktlinjerna för diabetesvården i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2014) är det av stor vikt att patienterna får adekvat utbildning om sin 

sjukdom för att kunna hantera och fatta ändamålsenliga beslut i sin egenvård. I enlighet med 

Orems egenvårdsteori ger kunskapsbrist en egenvårdsbrist. För att återfå balansen i sin 

egenvård och skapa egenvårdskapacitet är det viktigt att patienten får adekvat utbildning. 

Utbildning blir då en del av vad Orem benämner som omvårdnadssystem, det vill säga en 

omvårdnadsåtgärd i syfte att skapa balans och stärka patienten att motiveras till att utföra 

egenvård i syfte till att främja sin hälsa och välbefinnande.  

 

Motivationsfaktorer kan vara både inre och yttre. För att motiveras till livsstilsförändringar 

kan de inre faktorerna har större betydelse för förändring än de yttre. Författarna anser i 

enlighet med Granbom (1998) och Revstedt (2014) att den inre motivationen bör vara i fokus 

vid patientutbildningarna. Den inre motivationen handlar om personens självbestämmande 

och att kunna själv komma till insikt med att hen behöver göra en förändring. För att kunna 

motivera patienterna till en förändring så behöver hälso- och sjukvårdpersonal inrikta sig på 

att väcka patienternas egna intressen, anpassa undervisningen och utifrån detta ge den 

kunskap de behöver. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) står det bland 
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annat i 2 a§ att ” vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten” och att vården ska bygga på respekt för patientens 

självbestämmande. 

 

Patientutbildning kan bedrivas individuellt eller i grupp. Enligt Socialstyrelsens (2014) 

preliminära version av nya nationella riktlinjer för diabetesvård, så bör hälso-och sjukvården 

erbjuda gruppbaserade utbildningsprogram till personer med diabetes typ-2 med stöd av 

personer som har både ämneskompetens och pedagogisk kompetens. Enligt DSF:s 

kompetensbeskrivning ska hen utforma sitt arbete utifrån sina fördjupade kunskaper och vara 

förtrogen med tillvägagångssätt att bedriva hälsofrämjande arbete på individ- grupp- och 

samhällsnivå. Distriktsköterskan ska även ha kunskaper i pedagogik och förstå vad som 

påverkar människors lärande, samt kunna analysera individens utbildningsbehov och utifrån 

det anpassa lärandet till individen eller gruppen (DSF, 2008). Socialstyrelsen menar även att 

ämneskompetens innebär goda kunskaper om diabetessjukdomen och dess behandling. Den 

pedagogiska kompetensen innebär att vara väl insatt i de pedagogiska metoderna och de 

förhållningssätt som används i olika utbildningsprogram (Socialstyrelsen, 2014). Den 

pedagogiska metoden kan enligt Miller och Rollnick (2013/2013) vara MI, som handlar om 

att lägga upp samtal utifrån patientens egna värderingar och intressen så att människor talar 

sig själva in i en förändring. Attitydförändringar formas på så sätt aktivt genom samtalet. Det 

framkommer i en studie att hälso- och sjukvårdspersonal upplever att de behöver mer 

utbildning och träning i MI för att kunna ge rådgivning till patienter som vill göra 

livsstilsförändring. En del sjukvårdspersonal upplever att MI var tidskrävande i förhållande 

till traditionell rådgivning (Miller & Beech, 2009). Det kan ses som en kostnadseffektiv 

åtgärd att hälso-sjukvårdspersonal får mer utbildning i pedagogik. Inte bara i 

internutbildningar utan även redan vid grundutbildningar.  

 

I de nationella riktlinjerna för diabetesvården i Sverige rekommenderas grupputbildningar 

men trots detta är det flera utav sjukhusens diabetesmottagningar och primärvården som inte 

erbjuder grupputbildningar i Sverige (Socialstyrelsen, 2014). Studiens resultat pekar också på 

att patienter som fick grupputbildningar hade signifikanta positiva livsstilsförändringar. 

Patienterna uppmuntrade också varandra till att göra livsstilsförändringar. Författarna tror att 

känslan av gemenskap och tillhörighet med andra i samma situation har stor betydelse för 

patienterna att motiveras till livsstilsförändringar. Genom att utbyta erfarenheter och 

kunskaper med andra kan patienterna få tips och råd om problemlösning. Det kan stärka och 

uppmuntra personerna till att förbättra hanteringen av sin sjukdom.  

 

För att minska dödligheten försöker WHO öka kunskapen om diabetesvården. Enligt WHO 

(2013a) är 80 procent av de som dör av diabetes kommer från låg- och medelinkomstländerna. 

Detta kan ha ett samband med brist på utbildning och undervisning till diabetespatienterna i 

dessa länder. I Sverige finns en väl utvecklad diabetesvård som styrs av riktlinjer från 

Socialstyrelsen. Sverige har även ett rättvist hälso- och sjukvårdssystem där vård skall ges på 

lika villkor till alla medborgare enligt HSL (SFS 1982:763). 

 

Resultatet visar på att det finns även livsvillkor som påverkar motivationen till att göra 

livsstilsförändringar. En sådan faktor var socialt stöd av familj och vänner. En del av 

studierna i resultatet tar upp vikten av socialt stöd, det finns dock ingen närmare beskrivning 

av vad det är för typ av socialt stöd som deltagarna efterfrågar. Även annan forskning 

beskriver att patienterna upplevde det sociala stödet som viktigt. Situationer som upplevdes 

som svåra kunde till exempel vara matsituationer hemma och vid festliga tillfällen. Ibland 

saknade omgivningen förståelse för att personer med diabetes typ-2 behövde göra 



 

13 

 

hälsosammare kostval (Ahlin & Billhult, 2012). Behandlingen av diabetes typ-2 är komplext 

och att göra livsstilsförändringar och det involverar även familj och vänner. För att optimera 

vården för dessa patienter menar författarna att, det krävs även kunskap och utbildning till de 

närmaste för att patienten ska kunna få stöd och feedback från sin omgivning som de delar sin 

livssituation med. I Orems egenvårdsteori benämns också anhöriga som en viktig del i 

patientens egenvårdskapacitet. Då patienten brister i sin egenvårdsförmåga är anhöriga av 

betydelse för att överta patientens egenvård i den utsträckning som de är kapabla till 

(Kirkevold, 1992/2000). För att kunna anta den rollen behöver även anhöriga undervisning 

och kunskap.  

 

Livsvillkor som ekonomi, familj, arbete och tid påverkar i hög grad hur patienterna kan 

motiveras till att göra livsstilsförändringar. Prioriteringar till att lägga tid på att träna istället 

för familjen var svårt. Enligt Granbom (1998) kan motivationen öka genom att personens 

kunskaper inom ett område ökar och på så vis även intresset. Då graden av intresse ökar så 

skapar personen mer utrymme i sitt tidsschema av aktuell aktivitet. Arbetet att göra 

livsstilsförändringen är patientens ansvar och motivationsarbetarens roll är att hjälpa, stödja 

och uppmuntra till fortsatt stimulering av intresset av förändringen. Socialstyrelsens (2012) 

rekommendationer om fysisk aktivitet är minst 150 minuter i veckan, på minst en måttlig 

intensitetsnivå eller i minst 75 minuter i veckan, på en hög intensitetsnivå. Exempel på fysisk 

aktivitet är friluftsliv, fysisk träning, idrott eller trädgårdsarbete. Det kan också vara aktivitet i 

arbetet eller hemmet, eller till exempel promenader och cykling. God ekonomi visade sig vara 

en faktor som främjade styrketräning på gym och ekonomisk hjälp efterfrågades av en del 

patienter för att kunna hantera behandlingen av sin sjukdom. Tid och pengar kan tolkas vara 

en motivationsfaktor till att kunna utöva fysisk aktivitet. Granbom (1998) menar också att 

tidsfaktorn har en betydelse med tanke på alla krav och åtaganden som finns i många 

människors liv, att göra livsstilsförändringar är tidskrävande. Idag styrs vi i stor utsträckning 

av ekonomin och andra problem som till exempel psykisk ohälsa. Det handlar oftast inte om 

att bara leva fel, vilket är att en bidragande orsak till att det är svårt att motiveras till 

förändring (ibid.).  

 

Den inre motivationen kan ses som en naturlig drivkraft till förändring. Har personen en inre 

motivation så är det personens egen vilja som ligger till grund för handling (Granbom, 1998). 

För att kunna bibehålla motivationen anser Revstedt (2014) att det är en inre känslomässig 

förändring som eftersträvas i motivationsarbete. Distriktssköterskan bör därför i sitt arbete 

med dessa patienter utgå från individen och arbeta personcentrerat. Med utgångspunkt från 

patientens behov och intressen utan att själv lägga in egna värderingar kan framgång nås med 

motivationsarbete. MI kan vara ett förhållningssätt i arbetet med de patienter hon möter. 

 

Inga studier från Sverige finns med i resultatet vilket kan anses vara anmärkningsvärt då en ny 

rapport, Euro Diabetes Index 2014, (Cebolla Garrofé et al., 2014) visar att Sverige är bäst i 

Europa på diabetesvård. Rapporten tar bland annat upp vikten av regelbundna uppföljningar, 

personcentrerad hälsovård, att hälso- och sjukvården arbetar utifrån multidisciplinära 

specialistteam med kvalificerad professionell personal från olika yrkeskategorier. För att öka 

kunskapen och förbättra diabetesvården i andra länder kan rapporten och forskningen som 

ligger bakom den ses som ett underlag för att vidareutveckla diabetesvården i andra länder 

utifrån deras förutsättningar. Socioekonomiska förutsättningar, etnicitet, samhällsstruktur, 

hälso- och sjukvård ser olika ut i de länder som presenteras i resultatet. Trots detta tyder 

resultatet på att det finns en samstämmighet av motivationsfaktorerna i de olika studierna 

vilket ökar trovärdigheten i litteraturstudiens resultat. 
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9 KONKLUSION 

Litteraturstudiens resultat pekar på att professionellt stöd, kunskap och olika livsvillkor är 

motivationsfaktorer till livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ-2. De 

vetenskapliga artiklarna som denna litteraturstudie innehåller representerar olika delar av 

världen. Artiklarna tyder ändå på liknande resultat vad gäller faktorer som kan påverka 

personer med diabetes typ 2 till att motiveras till livsstilsförändringar. Även om resultatet i 

denna studie inte är generaliserbart är det ändå liknande faktorer som framkommit för att 

kunna motivera till livsstilsförändringar. Resurser inom hälso- och sjukvård och kulturella 

skillnader är olika länder emellan. Skillnader finns även inom länder och vården till dessa 

patienter får anpassas utifrån det. Då distriktssköterskan har den centrala rollen i den icke- 

farmakologiska behandlingen behöver hen ha kännedom om hur hen kan förbättra och 

motivera patienter med diabetes typ 2 till livsstilsförändringar. Mer utbildning inom 

pedagogik, beteendevetenskap och psykologi i distriktssköterskeutbildningen skulle kunna 

förbättra motivationsarbetet inom omvårdnad. Det framkommer i resultatet att de inre 

motivationsfaktorerna har betydelse för en person att motiveras till att göra en 

livsstilsförändring. Mer kunskap krävs om hur motivationsarbetaren ska kunna komma åt att 

påverka de inre motivationsfaktorerna. Det behövs därför mer forskning om hur 

motivationsarbetet kan bedrivas på bästa sätt inom diabetesvården. På så vis kan vården 

effektiviseras vilket kan leda till hälsovinster för patienterna och även ekonomiska vinster för 

hälso- och sjukvården. 



 

 

 

REFERENSER 

 

Ahlin, K., & Billhult, A. (2012). Lifestyle changes – a continuous, inner struggle for women 

with type 2 diabetes: A qualitative study. Scandianvian Journal of Primary Health Care, (30), 

41-47. doi: 10.3109/02813432.2012.654193 

 

Apóstolo, J.L.A., Viveiros, C.S.C., Nunes, H.I.R., & Domingues, H.R.F. (2007). Illness 

uncertainty and treatment motivation in type 2 diabetes patients. Revista Latino- Americana 

de Enfermagem, 15(4), 575-582. Hämtat från databasen Cinahl Plus with full text. 

 

Casey, D., De Civita, M., & Dasgupta, K. (2010). Original article: Education and 

psychological aspects Understanding physical activity facilitators and barriers during and 

following a supervised exercise programme in Type 2 diabetes: a qualitative study. Diabetic 

Medicine, (27), 79-84. doi: 10.1111/j.1464-5491.2009.02873.x 

 

Cebolla Garrofé, B., Björnberg, A., & Yung Phang, A. (2014). Euro Diabetes Index 2014. 

Health Consumer Powerhouse 2014-09-17. Från 

http://www.swenurse.se/PageFiles/5637/EDI-2014-report.pdf 

 

Diabeteshandboken. (2013). Vad göra på en diabeteskontroll. Hämtad 21 oktober, 2014, från 

Diabeteshandboken http://www.diabeteshandboken.se/innehåll/16.-vad-göra-på-en-

diabeteskontroll-13754637 

 

Distriksköterskeföreningen i Sverige-DSF. (2008). Kompetensbeskrivning: legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktsköterska [Broschyr]. Från 

http://www.distriktsskoterska.se/ 

 

Granbom, A-K. (1998). Att motivera till hälsa. Lund: Studentlitteratur. 

 

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education, 24, 105-112. 

doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

Guariguata, L., Whitning, D.R., Hambleton, I., Beagley, J., Linnenkamp, U., & Shaw, J.E. 

(2014). Global estimates of Diabetes prevalence for 2013 and projections for 2035. Diabetes 

Reasearch and Clinical Practice, 103(2014), 137-149. doi: org/10.1016/j.diabres.2013.11.002   



 

 

 

 

Heinrich, E., Candel, M., Schaper, N., & de Vries, N. (2010). Effect evaluation of a 

Motviational Interviewing based counseling strategy in diabetes care. Diabetes Research and 

Clinical Practice, 90 (2010), 270-278. doi:10.1016/j.diabres.2010.09.012 

 

Henricson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från 

idé till examination inom omvårdnad (s.471-479). Lund: Studentlitteratur. 

 

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier – analys och utvärdering (K. Larsson Wentz, 

övers.). Lund: Studentlitteratur. (Originalarbete publicerat 1992) 

 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 

från idé till examination inom omvårdnad (s.69-92). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lackinger, C., Lamprecht, T., Winhofer, Y., Kosi, L., & Kautzky-Willer, A. (2011). 

Recruitment of patients with type 2 diabetes for target group specific exercise programs at an 

Outpatient Department of a Medical University: A factor analysis. Wiener klinische 

Wochenschrift The Central European Journal of Medicine, 123, 350-353. doi: 

10.1007/s00508-011-1576-5 

 

Lindholm, E. (2009). Definition, diagnostik och klassificering. I C-D. Agardh & C. Berne 

(Red.), Diabetes (4 uppl., s. 17- 29). Stockholm: Liber AB. 

 

Lohmann, H., Siersma, V., & Olivarius, N. (2010). Fitness consultations in routine care of 

patients with type 2 diabetes in general practice: an 18-month non-randomized intervention 

study. BMC Family Practice, 11(83), 1-10. Hämtad från databasen Cinahl Plus with full text. 

 

Malpass, A., Andrews, R., & Turner, K.M. (2009). Patients with Type 2 Diabetes experiences 

of making multiple lifestyle changes: A qualitative study. Patient Education and Counseling, 

74(2009), 258-263. doi: 10.1016/j.pec.2008.08.018 

 

Miller, S.T., & Beech, B.M. (2009). Rural healthcare providers question the practicality of 

motivational interviewing and report varied physical activity counseling experience. Patient 

Education and Counseling, 76(2009), 279-282. doi: 10.1016/j.pec.2008.12.022   

 



 

 

 

Miller, S.T., & Marolen, K. (2012). Physical Activity-Related Experiences, Counseling 

Expectations, Personal Responsibility, and Altruism among Urban African American Women 

with Type 2 Diabetes. The Diabetes Educator, 38(2), 229-235. doi: 

10.1177/0145721712437558 

 

Miller, W.R., & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal: att hjälpa människor till förändring 

(C.Å. Farbring, övers., 3. rev. och utök. uppl.). Stockholm: Natur & kultur. (Originalarbete 

publicerat 2013). 

 

Nationella Diabetesregistret-NDR. (2012). Årsrapport- 2012 års resultat. Från 

http://www.diabetes.se/PageFiles/1251/Arsrapport_NDR_2012.pdf 

 

Orem, D.E. (2001). Nursing: concepts of practice (6th ed). St. Louis, Mo: Mosby. 

 

Orsama, A-L., Lähteenmäki, J., Harno, K., Kulju, M., Wintergerst, E., Schachner, H., Stenger, 

P., Leppänen, J., Kaijanranta, H., Salaspuro, V., & Fisher W.A. (2013). Active Assistance 

Technology Reduces Glycosylated Hemoglobin and Weight in Individuals With Type 2 

Diabetes: Results of a Theory-Based Randomized Trial. Diabetes Technology & 

Therapeutics, 15(8), 662-669. doi: 10.1089/dia.2013.0056 

 

Osborn, C.Y., & Egede, L.E. (2010). Validation of an Information-Motivation-Behavioral 

Skills model of diabetes self-care (IMB-DSC). Patient Education and Counseling, 79, (2010), 

49-54. doi:10.1016/j.pec.2009.07.016 

 

Polit, D., & Beck, C. (2012). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. (9th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams 

&Wilkins. 

 

Quinn, C.C., Clough, S.S., Minor, J.M., Lender, D., Okafor, M.C., & Gruber-Baldini, A. 

(2008). WellDoc™ Mobile Diabetes Management Randomized Controlled Trial: Change in 

Clinical and Behavioral Outcomes and Patient and Physician Satisfaction. Diabetes 

Technology & Therapeutics, 10(3), 160-168. doi 10.1089/dia.2008.0283 

 

Revstedt, P. (2014). Motivationsarbete (4. uppl.). Stockholm: Liber AB. 

 



 

 

 

Rössner, S. (2008). Obesitas. I A. Ståhle (Red.), FYSS 2008: Fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (s. 454-470). Stockholm: Statens 

folkhälsoinstitut. Från http://fyss.se/wp-content/uploads/2011/02/FYSS-2008-hela-boken.pdf 

 

Sagen, J. (2013). Sjukdomslära. I A. Skafjeld & M. Graue (Red.), Diabetes. Förebyggande 

arbete, behandling och uppföljning (2. uppl., s. 23-88). Lund: Studentlitteratur AB 

 

SBU 2009: 195. Patientutbildning vid diabetes: en systematisk litteraturöversikt. Stockholm: 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. Från 

http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/patientutbildning_vid_diabetes_fulltext.p

df 

 

SFS 1982: 763. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 20 oktober, 2014, från Riksdagen, 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-

sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/ 

 

Socialstyrelsen. (2011). Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Från 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder/sokiriktlin

jerna 

 

Socialstyrelsen. (2012). Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor– så kan hälso- och 

sjukvården stödja dig att ändra ohälsosamma levnadsvanor. Rekommendationer ur 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Stockholm: Socialstyrelsen. Från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18789/2012-8-4.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2014). Nationella riktlinjer för diabetesvård- stöd för styrning och ledning-

Preliminär version. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 11 oktober, 2014, från 

Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-19 

 

Statens folkhälsoinstitut. (2012). SOMRA: Samtalet Om Riskabla Levnadsvanor. Stockholm: 

Statens folkhälsoinstitut - FHI. Från http://www.fhi.se/Handbocker/SOMRA/Motivation/ 

 

Tang, T.S., Gillard, M.L., Funnell, M.M., Nwankwo, R., Parker, E., Spurlock, D., & 

Anderson, R.M. (2005).  Developing a New Generation of Ongoing Diabetes Self-

management Support Interventions: A Preliminary Report. The Diabetes Educator, 31(1), 91-

97. doi: 10.1177/0145721704273231 

 



 

 

 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Från 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf 

 

Whiting, D.R., Guariguata, L., Weil, C., & Shaw, J. (2011). IDF Diabetes Atlas: Global 

estimates of the prevalence of diabetes for 2011 and 2030. Diabetes Research and Clinical 

Practice, 94, 311-321. doi: 10.1016/j.diabres.2011.10.029 

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad- En bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet (3 uppl.,). Lund: Studentlitteratur.  

 

Wint, Y.B., Duff, E.M., McFarlane-Anderson, N., O´Connor, A., Bailey, E.Y., & Wright- 

Pascoe, R.A. (2006). Knowledge, Motivation and Barriers to Diabetes Control in Adults in 

Jamaica. West Indian Medicin Journal, 55(5), 330-333. Hämtad från databasen Medline 

(Ebsco). 

 

Wolever, R.Q., Dreusicke, M., Fikkan, J., Hawkins, T.V., Yeung, S., Wakefield, J., Duda, L., 

Flowers, P., Cook, C., & Skinner, E. (2010). Integrative Health Coaching for Patients With 

Type 2 Diabetes: A Randomized Clinical Trial. The Diabetes Educator, 36(4), 629-639. 

doi:10.1177/0145721710371523 

 

World Health Organization. (2013a). Diabetes. Hämtat 8, september, 2014, från 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/ 

 

World Health Organization. (2013b). Body Mass Index- BMI. Hämtat 24, september, 2014, 

från http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-

healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi 

 

World Health Organization. (2013c). Diabetes Programme. Hämtat 20, september, 2014, från 

http://www.who.int/diabetes/en/ 

 

Östenson, C-G., Birkeland, K. & Henriksson, J. (2008). Diabetes mellitus – typ 2-diabetes. I 

A. Ståhle (Red.), FYSS 2008: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling 

(s.301-311). Stockholm: Statens folkhälsoinstitut.  Från http://fyss.se/wp-

content/uploads/2011/02/FYSS-2008-hela-boken.pdf 



 

 

 

Bilaga1 Sökmatris  

Databas Sökord Sökresultat Urval 1 

Titel 

Urval 2 

Abstract 

Urval 3 

Artikel 

Urval 4 

Resultat 

Cinahl 

140910 

Kl. 08.00 

1. Life Style+ OR 

Life Style changes 

131,896     

 2. Motivation 21,054     

 3. Diabetes Mellitus 

Type 2 

34,423     

 4. 1 AND 2 AND 3 103     

 5. 4 AND Limits 

“Peer Reviewed” 

92     

 6. 5 AND Limits 

“English Language” 

88                                         

 7. 6 AND Limits 

“Published date 

20040101-

20141231” 

80     

 8. 7 AND Limits 

“all adult, ≥ 19 

years” 

53              53              26            12 8 

 

  



 

 

 

Bilaga1 Sökmatris  

Databas Sökord Sökresultat Urval 1 

Titel 

Urval 2 

Abstract 

Urval 3 

Artikel 

Urval 4 

Resultat 

Medline 

140910 

Kl. 11.00 

1. Life Style+ 63,818     

 2. Life style 

changes 

439     

 3. Motivation 49,180     

 4. Diabetes Mellitus 

type 2 

84,408     

 5. 1 OR 2  64,114     

 6. 3 AND 4 AND 5 41     

 7. 6 AND Limits 

”English Language” 

35     

 8. 7 AND Limits 

Published date 

20040101-

20141231 

34     

 9. 8 AND Limits 

”All adults ≥19 

years” 

24              24 8 4 3 

 

 



    

 

Bilaga 2 Artikelmatris  

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, 

land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Apóstolo,J.L.A., Viverios, 

C.S.C., Nunes, H.I.R., & 

Domingues, H.R.F. (2007). 

 

Illness uncertainty and 

treatment motivation in type 

2 diabetes patients. 

 

Revista Latino- Americana 

de Enfermagem, 15(4), 575-

582. 

 

Portugal 

Att beskriva 

karaktäristisk 

sjukdomsosäkerhet och 

motivationen för 

behandling och utvärdera 

relationen mellan dessa 

variabler hos vuxna 

personer med diabetes 

mellitus typ 2. 

Metod/design: Kvantitativ deskriptiv 

korrelations studie. Hypotes (Det är en 

relation mellan sjukdomsosäkerhet och 

behandlingsmotivation hos dessa patienter) 

och frågeställning (Vad är karaktäristiskt 

för sjukdomsosäkerhet och 

behandlingsmotivation hos patienter med 

typ 2 diabetes?). 

Inklusionskriterier: Vuxna och äldre med 

diagnosen typ 2 diabetes inbokat besök på 

diabetesmottagning på två hälsocenter i 

städerna Pombal och Figuera da Voz under 

tiden februari – april 2004. 

Exklusionskriterier: finns ej beskrivet. 

Urvalsförfarande: De som ville delta i 

studien (n=62) skrev under ett informerat 

samtycke. Deltagarna var mellan 43-84 år, 

(m=67,06), av dessa var 59,7% kvinnor. 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär med 

poängsättningssvar och sociodemografiska 

frågor. 

Dataanalys: statistiska dataanalyser 

Studiens styrka:  

Instrumenten i studien har hög 

validitet. Finns hypotes och 

frågeställning. Jämn 

könsfördelning. 

 

Studiens svaghet: 

Finns inga exklusionskriterier 

beskrivna. Oklart presenterat 

resultat i förhållande till svar på 

frågeställning och hypotes. 

Finns ingen kontrollgrupp.  

 

 

Medelkvalitét 

 

Resultatet tyder på att ju högre 

osäkerheten är gällande diagnos 

och behandling desto mindre 

inre motivation känner 

patienterna till att anta en 

hälsosam livsstil gällande 

diabetes, glukoskontroll och 

fysisk aktivitet. 

 

Inre motivationsfaktorer hade 

större inverkan på patienternas 

motivation och att behålla och 

förbättra hälsosamma 

levnadsvanor än de yttre 

motivationsfaktorerna. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Casey, D., De 

Civita, M., & 

Dasgupta, K. 

(2010). 

 

Education and 

Psychological 

Aspects 

Understanding 

physical activity 

facilitators and 

barriers during and 

following a 

supervised exercise 

programme in Type 

2 diabetes: a 

qualitative study. 

 

Diabetic Medicine, 
27(2010), 79-84. 

 

England 

  

Att bedöma hinder 

och handledning av 

deltagande i ett 

övervakat 

träningsprogram 

och fortsatt träning 

efter avslutat 

program.  

Design/Metod: Kvalitativ studie. Strategiskt urval.  

Inklusionskriterier: Deltagare med typ 2 diabetes som 

slutfört författarnas föregående studie och deltagit i 

minst ett träningspass under eller efter studien.  

Exklusionskriterier: Framgår inte. 

Urvalsförfarande: 32 deltagare, som 18 månader tidigare 

deltagit i den ursprungliga studien där interventionen var 

kostrådgivning och övervakat träningsprogram, bjöds in 

via telefon och erbjöds 15$ som reseersättning för att 

ingå i denna uppföljande intervjustudie. 18 deltagare 

tackade ja till att delta var av två föll bort på grund av 

schemamässiga hinder. Totalt 16 deltagare ingick i 

studien, var av 7 kvinnor. Medelålder 52,5 år. Duration 

av diabetesdiagnos i 3,5 år.  

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerad intervjuguide 

som innehöll 1. Kort introduktion. 2. Grundregler för 

diskussion. 3. Fem frågor för en strukturerad diskussion. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant av 

en sekreterare i forskningsteamet. En hälsopsykolog 

genomförde intervjuerna. 

Analysmetod: transkriptet kodades manuellt och kors 

verifierades med användning av standardmetoder. Ingen 

av kodarna var inblandade i den första studien. 

Dataanalys gjordes. Forskarna gick igenom transkriptet 

flera gånger och noterade nyckelteman. Återkommande 

teman bedömdes som att mättnad uppnåtts.  

  

Studiens styrka: 

Urvalet var relevant 

och strategiskt. 

Metoden är tydligt 

beskriven. Mättnad 

uppnåddes. Tydligt 

beskrivet resultat. 

Jämn könsfördelning.  

 

Studiens svagheter: 

finns inga 

exklusionskriterier.  

Det finns ingen tydlig 

beskrivning av 

interventionen i den 

ursprungliga studien. 

Det framkommer inte 

hur många deltagare 

som tränar 

 

 

 

Hög kvalitét 

Resultatet visar att motivation var den mest 

kritiska faktorn till att träna både under och 

efter träningsprogrammet. Så länge 

deltagarna ingick i ett övervakat 

träningsprogram var de motiverade att 

planera in det i sitt liv. En strukturerad 

träning med delaktig personal omkring sig 

var nyckeln till att fortsätta träna. 

Deltagarna uppskattade övervakningen, 

uppmuntran och ansvaret som gavs av 

programpersonalen. De uttryckte behov av 

en bättre övergång efter programmet till 

verkligheten som bestod av mindre stöd och 

övervakning. Det var svårt att ta eget ansvar 

för sin träning på ett vanligt gym, utan 

övervakning av någon personal ledde det 

till känslan av ensamhet. De ansåg att det 

optimala träningsprogrammet skulle ha 

större schemamässig flexibilitet och ligga 

närmre dem geografiskt. Variation i 

träningen var också motiverande. Efter 

avslutat träningsprogram visade sig risken 

vara stor att de upphörde med regelbunden 

träning. Efter avslutat träningsprogram var 

promenader den vanligaste träningsformen, 

som var enklast att integrera i det 

vardagliga livet.  
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Författare 

Artikelns titel, tidskrift, land 
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 Lackinger, C., Lamprecht, T., 

Winhofer, Y., Kosi, L., & 

Kautzky-Willer, A. (2011). 

 

Recruitment of patients with 

type 2 diabetes fort target group 

specific exercise programs at an 

Outspatient Department of a 

Medical University: A factor 

analysis. 

 

 

Wiener klinische Wochenschrift. 

The Central European Journal 

of Medicine, 123(2011), 350-

353. 

 

 

Österrike 

Att utvärdera om en 

poliklinisk avdelning 

är ett passande ställe 

att rekrytera personer 

med diabetes 

mellitus typ 2 till ett 

träningsprogram. 

Metod/design: Kvantitativ, tvärsnittsstudie, 

strategiskt urval.  

Inklusionskriterier: personer med diabetes 

mellitus typ 2, läsa och förstå tyska 

språket. 

Exklusionskriterier: finns ej beskrivna 

Urvalsförfarande: Deltagare rekryterades 

via en medicinsk öppenvårdsavdelning. 44 

kvinnor och 60 män deltog  i studien. 

Medelåldern var 59,95 år för kvinnor och 

64,15 år för män. Sjukdomsdurationen var 

i genomsnitt 14,13 år för kvinnor och 

13,04 år för männen. 

Datainsamlingsmetod: Efter informerat 

samtycke genomfördes intervjuer med 

hjälp av ett frågeformulär under 10 dagar 

av projektets personal. Frågeformuläret 

bestod av 16 olika ämnen där de bland 

annat blev tillfrågade om deras intresse att 

delta i TGSEC- (kondition, styrka och 

flexibilitetsträning)program. 

Analysmetod: Statistiska dataanalyser 

Studiens styrka: Ålder, 

sjukdomsduration och 

hälsotillstånd var likartat mellan 

könen. Likaså könsfördelningen 

var jämn. 

 

Studiens svaghet: Inget tydligt 

beskrivet syfte. Inga 

exklusionskriterier beskrivna. 

Oklart hur deltagarna bjöds in 

att delta i studien. 

 

Medelkvalitét 

 

  

Det framkom ett signifikant 

samband mellan ung ålder och 

god ekonomisk situation 

relaterad till viljan till att träna 

och delta i olika 

träningsprogram. 
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Artikelns titel, 

tidskrift, land 
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Lohmann, H., Siersma, 

V., & Olivarius, N.F. 

(2010). 

 

Fitness consultation in 

routine care of patients 

with type 2 diabetes in 

general practice: an 18-

month non- randomised 

intervention  study 

 

BMC Family Practice 

11(83), 1-10. 

 

Danmark 

Att undersöka i en 

icke randomiserad 

design om 

introduktion av 

MI i kombination 

med fysisk test i 

typ 2 diabetes 

programmet, 

följdes av en 

förändring i hjärt-

lungkonditionen 

uttryckt i  

syreupptagnings-

förmåga, 

muskelstyrka i 

över och nedre 

extremiteter, 

HbA1c och HDL-

kolesterol. 

Metod/Design: Kvantitativ icke randomiserad 

intervention studie. 

Inklusionskriterier: Personer med typ-2 diabetes som 

var inskrivna på sex olika vårdcentraler i en 

medelstor stad i Danmark. 

Exklusionskriterier: Allvarliga somatiska sjukdomar 

eller allvarliga psykiska störningar. En patient 

uteslöts på grund av deltagande i en annan studie. 

Urvalsförfarande: Lämpliga deltagare bjöds in via 

brev att delta. Av 354 inbjudna tackade 127 patienter 

ja till deltagande. Alla var vita europeer. Deltagarna 

var 73 män och 54 kvinnor i medelåldern 67år. 

Datainsamlingsmetod: Vid baseline, 9 och 18 

månader gjordes: arbetstest, fysiska tester av 

muskelstyrka och lungkapacitet, labprover, blodtryck 

och midjemått. Fitness konsultation av läkaren. 

Läkaren hade fått utbildning i MI och utgick från 

stages of change modellen i mötet och samtalet med 

patienten. De gick igenom resultatet av de fysiska 

testerna och satte upp mål för fysisk aktivitet. 

Läkarna var rekommenderade att inte övertala 

patienterna till speciella beteendeförändringar utan 

acceptera de val som patienten gjorde. Patienterna 

fick förslag och råd om fysisk aktivitet i sitt dagliga 

liv såsom att gå i trappor istället för att ta hissen, ta 

cykeln istället för bilen etc. Ett mål att öka kcal-

förbränningen med 2500kcal/vecka motsvarade en 

halvtimmes promenad och cykling dagligen sattes 

upp. 

Dataanalys: statistiska dataanalyser. 

 

Studiens styrka: finns ett tydligt 

syfte. Studiens duration som 

varade i 18 månader. Jämn 

könsfördelning. 

 

Studiens svagheter: 

kontrollgrupp saknas, ej 

generaliserbart till andra 

grupper.  

 

Medelkvalité 

Interventionen bestod av 

upprepad fitness konsultation, 

fysiska tester och MI-samtal för 

att förbättra den fysiska 

aktiviteten, öka 

syreupptagningsförmågan och 

muskelstyrkan samt förbättra 

lipidstatus. Resultatet visade på 

att det ledde till en 

genomsnittlig förbättring av 

både arm- och benstyrka medan 

syreupptagningsförmågan ökade 

måttligt. HDL förbättrades 

medan HbA1c låg kvar 

oförändrad på en låg nivå.  
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Författare 
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tidskrift, land 
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Malpass, A., 

Andrews, R., & 

Turner, K-M. (2009). 

 

Patient with Type 2 

Diabetes experiences 

of making multiple 

lifestyle changes: A 

qualitative study. 

 

Patient Education 

and Counseling, 

74(2009), 258 -263. 

 

England 

Att utforska 

upplevelserna hos 

patients som nyligen 

diagnostiserats med 

Diabetes Mellitus typ 2 

(DMT2) att (1) göra 

enstaka (kost) eller 

flera (kost och fysisk 

aktivitet) förändringar i 

syfte att bedöma om 

patienten upplevde en 

ökning av fysisk 

aktivitet som hinder 

eller stöd för att göra 

kostförändringar och 

vise versa, och (2) om 

patienterna fann det 

fördelaktigt/ produktivt 

eller inte att göra flera 

livsstilsförändringar.  

Design/Metod: Kvalitativ studie, explorativ design. 

Strategiskt urval. 

Inklusionskriterier: Vuxna personer mellan 30-80 år, 

diagnostiserade med DMT2 de senaste 6 månaderna 

Exklusionskriterier: framgår inte. 

Urvalsförfarande: 30 deltagare som ingick i en större 

RCT studie rekryterades via läkarmottagningar i 

sydvästra England. Vid första besöket i RCT studien 

gavs informationsbroschyrer om den kvalitativa 

studien. Sköterskorna i studien säkrade patienternas 

medgivande och skickade kontaktuppgifter till de som 

ville delta i den kvalitativa studien. Interventionen i 

RCT studien var: Deltagarna  randomiserades in i tre 

grupper. Grupp 1: Sedvanlig vård, Grupp 2, Intensiv 

kostrådgivning och grupp 3, intensiv konstrådgivning 

och råd om fysisk aktivitet. Samtliga var vita britter i 

åldern 40-72 år. Till denna studie gjordes ett strategiskt 

urval för att få med deltagare ur alla dessa tre grupper 

och urvalet blev: 6, 12, 12 deltagare ur de tre 

grupperna.                                                                                                                              

Datainsamlingsmetod: Djupintervjuer vid 6 och 9 

månader efter baslinjen. Intervjuerna gjordes vid 6 

månader i deltagarnas hem och vid 9 månader via 

telefon. Alla intervjuer gjordes av huvudförfattaren. 

Totalt gjordes 59 intervjuer. 

En deltagare hoppade av studien innan 9 mån. 

intervjun. 

Dataanalys: Innehållsanalys. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades ordagrant. Materialet lästes flera 

gånger, kodades och teman bildades.  

Studiens styrka: 

Studiens duration på 9 

månader. Tydligt beskrivet 

syfte och resultat. Lågt 

bortfall. Jämn 

könsfördelning. 

 

Studiens svagheter: 

Svårigheter att rekrytera 

flera deltagare till 

kontrollgruppen, som hade 

ett deltagarantal på endast 

sex personer. 

Exklusionskriterier finns ej 

beskrivna.  

 

Hög kvalitét. 

Resultatet i denna studie visar på 

att dem flesta av deltagarna fann 

det fördelaktigt att göra flera 

livsstilsförändringar. Några 

patienter upplevde att det var svårt 

att göra fler livsstilsförändringar 

samtidigt. Orsakerna till detta var 

brist på stöd från familj och 

vänner, tidigare 

depressionsproblematik, ökad 

hunger i samband med ökad 

träning, vilket de upplevde 

motsägelsefullt.   

Deltagarna i Grupp 1 och 2 fann 

kostförändringar stödjande för att 

göra skillnad i fysiskt aktivitet. 

Grupp 3 ansåg att fysisk aktivitet 

var stödjande för kostförändringar 

och kontroll av deras blodsocker.  

Alla i grupp 3 och de flesta i grupp 

2 lyckades göra kostförändringar. 

Endast två personer i grupp 1 

rapporterade liknande 

förändringar. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Miller, S.T., & 

Marolen, K. 

(2012).  

Physical Activity-

Related 

Experiences, 

Counseling 

Expectations, 

Personal 

Responsibility, 

and Altruism 

among Urban 

African American 

Women with 

Type 2 Diabetes.  

The Diabetes 

Educator, 38(2), 

229-235.  

USA 

Att undersöka 

erfarenheter, 

uppfattningar, och 

förväntningar på 

rådgivning relaterat 

till fysisk aktivitet 

bland fysiskt 

inaktiva afrikansk-

amerikanska 

storstadskvinnor 

med typ-2 diabetes. 

Metod/design: Kvalitativ metod med fokusgrupper. Explorativ 

design. 

Inklusionskriterier: Afrikansk Amerikansk kvinnor, med 

diagnosen typ 2 diabetes i minst 6 månader och fysiskt 

underaktiva som var i 21-50års åldern.  

Exklusionskriterier: Finns ej beskrivna. 

Urvalsförfarande: via flygblad och remisser till endokrinologisk 

enhet. Läkaren informerade om studien vid ett läkarbesök. De 

som valt delta blev screenade för lämplighet till deltagande av en 

forskningssköterska vid ett personligt möte eller per telefon.  De 

som uppfyllde studiens kriterier bjöds in att delta i en av två 

fokusgrupper. Två dagar innan studiens start fick de påminnelse 

via telefonsamtal.  

Datainsamlingsmetod: Fokusgrupperna intervjuades av en 

kvinnlig erfaren afrikansk amerikansk diskussionsledare, som 

hade 10 års erfarenhet av detta. Intervjuerna genomfördes 

kvällstid i ett ljud- och videoinspelat rum.  Deltagarna gav ett 

skriftligt samtycke till deltagande.  

Diskussionsledaren ställde öppna frågor med hjälp av en 

intervjuguide. Forskningsassistenten observerade varje möte 

genom ett spegelglas. Inom en vecka efter varje fokusgruppträff 

transkriberades ordagrant intervjuerna av forskningsassistenten. 

Medlemmarna fick kvällsmåltid samt 20$ i ersättning.  

Analysmetod: Innehållsanalys. Författarna läste igenom alla 

intervjuer oberoende av varandra. Texten kodades och 

grupperades in i olika teman efter likheter. Slutligen nåddes 

konsensus av alla teman. Slutligen sammanförde författarna de 

teman som framkommit.  

 

 

Studiens styrka: 

intervjuerna 

genomfördes av 

erfaren ledare som 

hade samma kön 

och ursprung som 

deltagarna. Rätt 

vald metod för 

studiens syfte.  

 

Studiens svaghet: 

inga 

exklusionskriterier 

finns beskrivna. På 

grund av 

författarnas 

begränsade resurser 

kunde ej fler 

fokusgrupper tas 

med, teoretiskt sett 

ska så många 

fokusgrupper tas 

med att inga nya 

teman dyker upp. 

Enbart kvinnor 

inkluderade. 

 

Hög kvalitét. 

Vid rådgivning till kvinnor om fysisk 

aktivitet bör diabetesutbildare 

bekräfta och erbjuda stöd och 

resurser för att hjälpa kvinnorna 

införliva mer fysisk aktivitet i deras 

vardagliga rutiner. Genom bekräftelse 

och stöd stärks/höjs motivationen för 

fysisk aktivitet.  

 Det visade sig att deltagarna hade ett 

osjälviskt beteende och hade stor 

vilja att hjälpa andra i gruppen med 

problemlösning i ämnet, detta var 

större än viljan att hjälpa sig själva. 

Socialt stöd från familjen framkom 

som en viktig faktor för att utöva 

fysisk aktivitet. Tidsbrist och 

motivationsbrist uppgavs som hinder 

att utöva regelbunden fysisk aktivitet. 

Arbete och familj gjorde det svårt att 

införliva regelbunden fysisk aktivitet. 

Brist på motivation var också ett 

hinder. Vissa upplevde sig själva som 

lata och behövde få motivation. 

Deltagarna ville bli bekräftande av 

läkarna gällande de 

beteendeförändringar de gör för att nå 

deras mål.   

 

  



    

 

Bilaga 2 Artikelmatris  

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, 

land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Orsama, A.L., 

Lähteenmäki, J., Harno, 

K., Kuljo, M., 

Wintergerst, E., 

Schacher, H., Stenger, P., 

Leppänen, J., 

Kaijanranta, H., 

Salaspuro, V., & Fisher, 

W. (2013). 

 

Active Assistance 

Technology reduces 

Glycosylated 

Hemoglobin and Weight 

in Individuals With Type 

2 Diabetes: Results of a 

Theory-Based 

Randomized Trial. 

 

Diabetes Technology & 

Therapeutics, 15(8), 662-

669. 

 

Finland 

 

 

Syftet var att 

förbättra 

egetansvar och 

hälsotillståndet 

hos personer 

med typ-2 

diabetes genom 

en mobiltelefon-

baserad 

självrapport-

ering med 

automatiskt 

feedback. 

 

Metod/design: Randomiserad, kontrollerad studie.  

Inklusionskriterier: 30-70 år, HbA1c > 6,5 %, blodtryck > 140/90 

mm Hg. Diagnostiserad med Typ-2 Diabetes och ha 

tablettbehandling. 

Exklusionskriterier: oförmåga att läsa och skriva, ovilja till att 

utföra egna kontroller, graviditet, förväntad livslängd mindre är 1 

år, patienter som nyligen genomgått en större operation eller 

planeras göra det de närmaste sex månaderna. Psykiska sjukdomar 

t.ex. depression eller alkohol och narkotikamissbruk.  

Urvalsförfarande: Deltagarna rekryterades via ett elektroniskt 

hälsoregister i Sibbo kommun i Finland. Strategiskt urval. Totalt 56 

deltagare rekryterades till studien och de randomiserades till 

kontrollgrupp (n=29) och interventionsgrupp (n=27).  Av dessa 

slutförde 24 deltagare i varje grupp studien. 54 % var män i båda 

grupperna. Interventionen bestod av att deltagarna fick en 

applikation i mobiltelefon som var ett personligt 

hälsorapporteringssystem.  Det gav dem automatisk feedback på de 

värden de rapporterade in i systemet och värden fördes in i en 

hälsojournal som de kunde ta del av. Syftet var att stödja deras 

egenvård.  Kontrollgruppen fick sedvanlig vård. Båda grupperna 

fick fylla i ett hälsofrågformulär både vid studiens start och slut. 

Studien pågick under 10 månader. 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär, telefonapplikation för 

självrapportering av vikt, blodsocker, fysisk aktivitet och blodtryck. 

Blodprovstagningar.  

Analysmetod: Statistiska dataanalyser. 

Studiens styrka: Bortfall 

finns redovisat. Tydligt 

beskriven metod. 

Studiens duration. Jämn 

könsfördelning. 

 

Studiens svagheter: 

Finns ingen 

powerberäkning.  

Frågeformulären finns 

inte redovisade. Studien 

är sponsrad av och 

forskarna anställda av 

Bayer Healthcare och det 

finns ej redovisat om 

författarna har en egen 

vinning med studien.  

Saknas rapportering och 

mätning om fysisk 

aktivitet trots att 

patienterna i 

interventionen fått en 

stegräknare.  

 

Medelkvalitet  

Interventionsgruppen hade 

en signifikant 

viktreduktion och 

signifikant reducering av 

HbA1c. I kontrollgruppen 

fanns ingen signifikant 

skillnad av vikt och 

HbA1c. Ingen signifikant 

skillnad i blodtryck i 

någon av grupperna. Alla i 

interventionsgruppen 

uppger att 

mobilapplikationen var 

”väldigt lätt” eller ”ganska 

lätt” att använda.  Mer än 

90 % av deltagarna i 

interventionsgruppen 

tyckte att mäta 

hälsoparametrarna och 

rapportera dessa var 

”väldigt användbart” eller 

”ganska användbart”.  82 

% tyckte att den 

automatiska feedbacken de 

fick upplevdes som 

”väldigt användbart” eller 

”ganska användbart”. 
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Författare 
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Osborn, C.Y., & 

Egede, L.E. (2010). 

 

Validation of an 

Information-

Motivation- 

Behavioral Skills 

model if diabetes 

self-care (IMB-

DSC) 

 

Patient Education 

and Counseling, 

79(2010), 49-54.  

 

USA 

Utifrån en hypotes 

testa om 

Information- 

Motivation- 

Beteendefärdighets- 

modellen (IMB-

modellen) var 

signifikant 

förknippad med 

egenvårdsbeteende 

hos diabetiker, som 

i sin tur kunde vara 

signifikant 

förknippat med 

glykemisk kontroll.  

Metod/ Design: Kvantitativ studie, hypotetisk deduktiv 

metod. 

Inklusionskriterier: ≥ 18 år, patienter med diagnosen 

diabetes typ2 inskrivna på medicinsk klinik i South 

Carolina. Inbokat besök på kliniken mellan juni – augusti 

2008.  

Exklusionskriterier: Ej engelsktalande eller om 

forskningsassistenten bestämde eller fastslog om de var 

för sjuka eller kognitivt nedsatta för att delta. 

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval. Patienterna 

rekryterades av en forskningsassistent som dagligen gick 

igenom mottagningslistorna för att identifiera lämpliga 

patienter eller deltagare. Deltagarna kontaktades i 

väntrummet och fick en beskrivning om studien. De som 

var intresserade och lämpliga att delta togs till en privat 

del på kliniken där de fick fylla i ett frågeformulär. 130 

personer fullföljde studien, 72,5 % var kvinnor. 

Medelålder 63 år. 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär bestod av 

patientkarakteristiska frågor samt frågor om 

diabeteskunskap, diabetesfatalism, socialt stöd och 

diabetes egenvårdsbeteende. HbA1c hämtades ur 

patientjournaler. 

Dataanalys: statistiska dataanalyser 

  

 

Studiens styrkor: Forskarna 

använde sig av ett validerat 

instrument. Studiens hypotes 

bekräftades. 

 

Studiens svagheter: Otydligt 

syfte. Finns ingen 

powerberäkning. Ej 

generaliserbar. Ojämn 

könsfördelning hos deltagarna. 

 

Medelkvalitet 

Resultatet visar att mer 

diabeteskunskap (information),  

mindre diabetes fatalism 

(personlig motivation) och mer 

socialt stöd (social motivation) 

var förknippat med diabetes 

egenvårdsbeteenden. Dessa 

beteenden var  

direkt kopplade till den 

glykemiska kontrollen och lägre 

blodsockervärden. 

Resultatet tyder på att enligt 

IMB modellen bör kunskap och 

diabetesutbildningsprogram  

Inriktas på personlig och social 

motivation för att påverka 

beteendeförändring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

 

Bilaga 2 Artikelmatris  

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Tang, T-S., 

Gillard, M-L, 

Funell, M-M., 

Nwankwo, R., 

Parker, E., 

Spurlock, D., & 

Anderson,R-M. 

(2005). 

 

Developing a 

New 

Generation  of  

Ongoing 

Diabetes self –

Management 

Support 

Interventions: 

A Preliminary 

Report 

 

The Diabetes 

Educator, 

31(1), 91-97. 

 

USA 

 

Att undersöka 

möjligheten, 

acceptansen och 

den potentiella 

påverkan av ett 

innovativt 

samhällsbaserat 

egenvårds 

intervention som 

syftar till att 

förbättra och 

bibehålla 

egenvårdsbeteenden 

över  lång tid bland 

afroamerikaner med 

typ 2 diabetes. 

Metod/Design: Pilotstudie, longitudinell prospektiv studie. 

Kvantitativ design.  

Inklusionskriterier: 21 år eller äldre, diagnosen diabetes 

typ-2 i minst ett år, deltagit i ett traditionellt egenvårds 

utbildningsprogram de senaste 3 år, och vara under vård  

av en vårdgivare för sin diabetes.   

Exklusionskriterier: fanns ej beskrivna. 

Urvalsförfarande: Deltagare rekryterades via (1)brev till de 

som genomgått diabetesutbildningsprogram i Detroit(2) 

tidningsannonser (3) radioannonser (4) flygblad till olika 

aktivitetscentra, organisationer och kyrkor med ett stort 

antal afroamerikanska medlemmar. 62 deltagare ingick i 

studien, var av 9 män och 52 kvinnor i åldern 36-82år m= 

65år 

Datainsamlingsmetod: Med hjälp av olika instrument och 

skalor, mättes bland annat egenvårdsbeteende och 

svårigheter i egenvård. Interventionen bestod av veckovisa 

90min träffar under en 6 månaders period.  Dessa träffar 

leddes av en diabetessköterska. Veckoträffarna utgick från 

en patientcentrerad vård, pedagogiska delen utgick från en 

empowerment strategi för gruppbaserad 

diabetesegenkontroll utbildning. Stöd, feedback, lyhördhet 

och undervisning gavs med fokus på patienternas 

individuella behov, livsstil och mål. 

Dataanalys: statistiska dataanalyser. 

Studiens styrkor: 

Mätinstrumenten 

testades innan och 

hade hög 

reliabilitet och hög 

validitet. Lågt 

bortfall. 

 

 

Studiens 

svagheter. 

Resultatet kunde 

ha stärkts 

ytterligare med 

hjälp av en 

kontrollgrupp. 

Studien kunde ha 

pågått längre än 6 

månader med 

tanke på studiens 

syfte. Ojämn 

könsfördelning. 

Exklusionskriterier 

fanns ej beskrivna. 

 

 

Hög kvalitét 

Före interventionen: upplevde deltagarna en 

svårighet att träna regelbundet och följa den 

rekommenderade kostplanen. 

Efter interventionen upplevde deltagarna 

signifikanta förändringar: de upplevde mindre 

svårigheter att träna regelbundet och mindre 

svårigheter att följa den rekommenderade 

kosthållningen. 

Signifikant ökning av egenvårdsbeteende kunde 

påvisas signifikant positiva förändringar i 

kostbeteende, kolhydratintag, motion, 

blodsockerkontroller och fotvård. 

 

 

  



    

 

Bilaga 2 Artikelmatris  

Författare 

Artikelns 

titel, 

tidskrift, 

land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Wint, YB., 

Duff, EM., 

McFarlane-

Anderson, N., 

Connor, A.O., 

Bailey, EY., 

& Wright-

Pascoe, RA. 

(2006).  

Knowledge, 

Motivation 

and Barriers 

to Diabetes 

Control in 

Adults in 

Jamaica.  

West Indian 

Medicine 

Journal, 

55(5), 330-

333.  

Jamaica 

Att försöka kartlägga 

omfattningen av 

kunskap, motivation och 

hinder för 

livsstilsförändringar för 

kontrollen av diabetes 

mellitus typ 2 hos vuxna 

Jamaicaner. 

Metod/Design: Kvalitativ fenomenologisk studie med 

deskriptiv design.  

Inklusionskriterier: finns ej beskrivet 

Exklusionskriterier: finns ej beskrivet 

Urvalsförfarande: Datoriserat randomiserat urval från en 

specialistkliniks diabetespatienter. 133 deltagare, 99 % 

hade diabetes typ-2. 35 män med medelåldern 61,8 år 

och 98 kvinnor med medelåldern 54,9 år. Duration av 

diabetesdiagnosen var 12,4 år för männen och för 

kvinnorna 12,1år i genomsnitt. 

Datainsamlingsmetod: En timmas djupintervjuer genom 

fördes med alla deltagarna av tre olika sjuksköterskor i 

forskarteamet, de hade inte haft någon tidigare kontakt 

med deltagarna. Intervjuguiden hade testats på en annan 

klinik tidigare och dess reliabilitet fastställdes. 

Motivation till och eventuella hinder för att göra 

livsstilsförändringar utforskades kvalitativt genom att 

använda en fenomenologisk metod med öppna frågor. 

Patienterna tillfrågades om att beskriva sina 

livsstilsförändringar och deras personliga anledning till 

att göra dessa. 

Analysmetod: Intervjuerna sorterades, kodades i teman 

och tolkades av forskningsteamet för att identifiera 

motivationsfaktorer och hinder för livsstilsförändringar. 

De grupperades in i inre och yttre faktorer.  

Andra insamlade data analyserades med statistiska 

dataanalyser. 

Studiens styrka: stort 

deltagarurval. Intervjuguiden 

testades innan studiens start. 

Powerberäknad. Intervjuguidens 

områden finns beskrivna. Inget 

bortfall.   

 

Studiens svagheter: inklusions- 

samt exklusionskriterier finns ej 

beskrivet. 

En procent av deltagarna finns 

inte beskrivet vilken typ av 

diabetes de hade. Dessa 

inkluderades också i studien, 

oklart hur/om det påverkat 

resultatet. Ojämn 

könsfördelning. 

 

Medel kvalitét 

 

Motivationsfaktorer till 

livsstilsförändringar inre: att 

hålla sig frisk, Upplevd risk för 

komplikationer, Rädsla för död, 

livslust. Yttre faktorer: följa 

doktorns order, känna sig 

tvingad, stöd från familj och 

vänner, erfarenhet av 

komplikationer. 80 procent av 

deltagarna i studien uppger att 

de har otillräcklig kunskap för 

att kunna göra positiva 

livsstilsförändringar. 

Några uttryckte behovet av 

ekonomisk hjälp för att kunna 

klara av sin diabetes. 

 

 

 

  



    

 

Bilaga 2 Artikelmatris  

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Wolever, R.Q., 

Dreusicke, M., 

Fikkan, J., Hawkins, 

T.V., Yeung, S., 

Wakefield, J., Duda, 

L., Flowers, P., 

Cook, C., & Skinner, 

E. (2010). 

 

Integrative Health 

Coaching for Patients 

With Type 2 

Diabetes: A 

Randomized Clinical 

Trial. 

 

The Diabetes 

Educator, 36(4), 

629-639. 

 

USA 

Att utvärdera 

effektiviteten av 

integrativ 

hälsocoaching på 

psykosociala faktorer, 

beteendeförändringar 

och den glykemiska 

kontrollen hos patienter 

med diabetes mellitus 

typ-2. 

Design/Metod: RCT studie. 

Inklusionskriterier: Engelsktalande, ≥18år, diagnostiserade 

med diabetes mellitus typ-2 (DMT2) med tablettbehandling i 

minst ett år, medicinska och farmakologiska uppgifter 

tillgängliga för forskningsteamet, Diagnosen DMT2 var 

verifierad via apotek och patienterna kunde ha eller ha haft 

insulin som tillägg till tablettbehandling. 

Exklusionskriterier: Demens, alzheimer, schizofreni eller 

annan kognitiv funktionsnedsättning som kunde utesluta ett 

informerat samtycke. 

Urvalsförfarande: Deltagarna rekryterades via flygblad, 

tidningar, annonsering via internet, mål riktade mail och via 

förstudier. Totalt 114 deltagare screenades per telefon och 

64 av dem var kvalificerade och bjöds in till en 

introduktionsträff. 56 kom till besöket och randomiserades 

in i interventionsgrupp (n=30) och i kontrollgrupp (n=26). 

Grupperna var statistiskt liknande vid studiens start. 

Medelålder 53år och 77 procent kvinnor. 49 deltagare 

fullföljde studien (n=27 i interventionsgruppen, n=22 i 

kontrollgruppen). 

Datainsamlingsmetod: Deltagare fick svara på frågorna *Har 

du missat någon medicin dos sista veckan? *Hur många 

gånger (med en duration av minst 15-20minuter) har du 

motionerat/vecka sista månaden *HbA1C värde togs. 

Interventionsgruppen fick totalt 14 coaching samtal under 

6månader som studien pågick. Coachningen gavs av två 

coacher med masterexamen inom social arbete eller 

psykologi och hade lång erfarenhet av individuell coachning 

till patienter med DMT2. Kontrollgruppen fick sedvanlig 

vård utan coaching samtal. 

Analysmetod: Statistiska dataanalyser. 

 

Studiens styrka: Före- 

och 

efterbedömningarna 

gjordes av blindad 

studiepersonal. Samma 

coach genomförde alla 

samtalen med varje 

deltagare. Väl 

beskriven intervention.  

Studiens svaghet: Få 

deltagare, finns ingen 

powerberäkning. 

Snedfördelning män-

kvinnor.  

 

Studien var sponsrad av 

GlaxoSmithKline och 

ett frågeformulär som 

användes i studien var 

från detta företag. 

Författarna avsäger sig 

dock att 

intressekonflikt 

föreligger. 

 

Medelkvalitét. 

Interventionsgruppen som fått 

individuell hälsocoaching hade 

signifikant förbättrat sin 

följsamhet till medicinering, 

ökning av fysisk aktivitet samt 

kunskaper, färdigheter och 

självförtroende till att utföra 

egenvård och engagemang i sin 

sjukdom. Upplevelse av 

sjukdom och socialt stöd, stress, 

livskvalitet och HbA1c 

förbättrades i 

interventionsgruppen. Ingen 

förbättring i kontrollgruppen på 

någon variabel.  

 

 

 


