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Bakgrund: Övervikt och fetma är ett växande problem i stora delar av världen. Fetma 
påverkar hälsa och livskvalitet negativt. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur 
och med vilket resultat den transteoretiska modellen används för att främja fysisk aktivitet hos 
personer med övervikt/fetma. Metod: Systematisk litteraturstudie. Litteratursökningar 
genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed, PsycINFO och Amed. Samtliga studier har 
granskats deskriptivt enligt modifierad granskningsmall. Studier med kontrollgrupp 
granskades även enligt PEDro. Resultat: Litteratursökningen gav 10 studier Sju av studierna 
hade kontrollgrupp och kunde poängsättas med PEDro-skalan. Den transteoretiska 
beteendeförändringsmodellen har i studierna använts som teoretisk grund för intervention. 
Modellens tre delar har använts på olika sätt; som utfallsvariabel, som en del i interventionen 
samt för att anpassa interventionen till stadium av förändringsbenägenhet. Resultatet av 
granskningen visar att graden av fysisk aktivitet samt förändringsbenägenhet för fysisk 
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självskattningsformulär. Där objektiva mått använts har de inte visat övertygande resultat. 
Slutsats: Den transteoretiska beteendeförändringsmodellen kan användas för att främja fysisk 
aktivet hos personer med övervikt och fetma. Det är viktigt att i framtida studier med 
interventioner baserade på den transteoretiska beteendeförändringsmodellen avseende fysisk 
aktivitet och träning, tydligt definiera vad som avses med begreppen fysisk aktivitet och 
träning.  
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1. Inledning 
 
Övervikt och fetma är ett växande problem i stora delar av världen. I Sverige har antalet 
överviktiga nästan fördubblats under de senaste 20 åren. Fetma påverkar hälsa och livskvalitet 
negativt (1).  
 
I primärvården, Örebro Läns landsting, planeras ett programarbete för behandling av personer 
med övervikt och fetma (2). Avsikten med denna uppsats är att resultatet ska kunna användas 
som en del av det sjukgymnastiska bidraget vid framtagande av vårdriktlinjer. Intentionen är 
att resultatet ska kunna användas av flera yrkesgrupper. Utifrån det aktuella kunskapsläget är 
det känt att viktminskning är svårt att nå enbart genom ökad fysisk aktivitet (3, 4), men att 
fysisk aktivitet, sammanlagt minst 30 min per dag, minskar medicinska/metabola risker till 
följd av övervikt. Den transteoretiska beteendeförändringsmodellen har använts med positiva 
effekter i forskning för att beskriva och förändra beteenden, bland annat för att öka fysisk 
aktivitet (5). Vi vill undersöka hur den transteoretiska modellen har använts för att uppnå 
ökad fysisk aktivitet.  
 
2. Bakgrund 
 
2.1 Transteoretiska modellen (TTM) 
 
Den transteoretiska modellen (teorin om förändringsbenägenhet) utvecklades av de 
amerikanska forskarna Prochaska och DiClemente i början av 1980-talet (6). Den används 
ofta i samband med hälsointerventioner på individ- och gruppnivå och modellen har de 
senaste 10-15 åren börjat användas som teoretisk grund i interventioner för att öka fysisk 
aktivitet (7).  
 
Modellen uppkom från studier som visade att människor som själva väljer att ändra sitt 
beteende använder ett flertal olika handlingssätt/strategier vid olika tidpunkter (5). Modellen 
består av tre olika delar. Dessa beskrivs var och en för sig, men delarna är inbördes beroende 
av varandra. Det är viktigt att använda modellens alla delar för att nå ett lyckat resultat. En del 
kallas för förändringsstadier. Enligt modellen förflyttar sig människor genom olika stadier av 
förändringsbenägenhet, dessa är: förnekelsestadiet; begrundandestadiet; förberedelsestadiet; 
handlingsstadiet; aktivitetsstadiet; vidmakthållandestadiet. Nästa del kallas handlingssätt för 

förändring. Den innehåller tio olika handlingssätt/strategier för att åstadkomma förflyttning 
mellan förändringsstadier. Dessa är: medvetandegörande; känsloupplevelse; social 
omvärdering; personlig omvärdering; närmiljöstrategier; beteendeanpassning; socialt stöd; 
belöning; engagemang; situationskontroll. Den sista delen i modellen fokuserar på varför 
människor förändras. Här finns faktorer som utgör drivkraften i förändringsarbetet. 
Faktorerna är motivationsbalans och aktivitetsspecifik självtillit. Motivationsbalansen innebär 
för- och nackdelar av en beteendeförändring. För att en person ska orka genomföra och 
bibehålla en livsstilsförändring måste fördelarna kraftigt överväga nackdelarna. 
Aktivitetsspecifik självtillit står för tillit till den egna förmågan att klara av en viss aktivitet, 
situation eller krav på färdighet inom ett specifikt område. Den grundläggande tanken med 
modellen är att möta individer i det aktuella förändringsstadium som de befinner sig i och 
därefter anpassa interventioner. (7). Motiverande samtal (MI), (8) som är vanligt 
förekommande i patientnäraarbete vid livsstilsförändringar som till exempel rökavvänjning 
och förskrivning av Fysisk aktivitet på recept (FaR), är en samtalsmetod som bygger på denna 
teori. En beteendeförändring är inte något statiskt, utan en långvarig och ständigt pågående 
process. Återfall till ett tidigare beteende är en naturlig del av den processen (9) För en mer 
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utförlig beskrivning av den transteoretiska beteendeförändringsmodellen hänvisas till bilaga 
1.  
 
2.2  Fysisk aktivitet   
 
Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 
sammandragning och som resulterar i ökad energiomsättning. Fysisk aktivitet kan utföras med 
olika intensitet. Ju högre intensitet, desto högre blir den omedelbara påverkan på olika 
kroppsfunktioner (10). Regelbunden fysisk aktivitet påverkar kroppens alla vävnader. Hjärtat 
pumpar effektivare.  Skelettmuskulaturen blir uthålligare och tar upp glukos bättre, vilket 
stabiliserar blodsockerkontrollen. Blodfettsprofilen förbättras och risken för arterioskleros 
minskar. Blodkärlen blir bättre på att vidga sig, vilket underlättar blodflödet till hjärtat och 
skelettmuskulaturen. Tränade blodkärl frisätter ämnen som minskar risken för blodproppar. 
Stresshormonkoncentrationen minskar, vilket bland annat avlastar hjärtat. Hjärnan påverkas, 
minnesfunktioner och stämningsläge förbättras (11). Ett enskilt arbetspass har positiva 
effekter endast under något till några dygn (11). Hälsovinsten blir större om nästa arbetspass 
äger rum innan effekten av det förra avtagit (12).  
 
 
 
2.3  Definition av fysisk aktivitet 
 
Begreppen fysisk aktivitet, motion och träning skiljer sig från varandra (7, 12). 
Med fysisk aktivitet menas alla former av rörelse som ger ökad energiomsättning. 
Hälsofrämjande fysisk aktivitet innebär att aktiviteten utförs på minst måttlig intensitet. 
Motion innebär planerad fysisk aktivitet med avsikt att till exempel ge ökat välbefinnande och 
bättre hälsa.  
Träning innebär planerad fysisk aktivitet med en klar målsättning att öka prestationsförmågan. 
 
Det finns en svensk rekommendation för hälsofrämjande fysisk aktivitet, antagen av Svenska 
Läkaresällskapets nämnd år 2000 (7, 13). Den bygger på en amerikansk rekommendation från 
American College of Sports Medicine (ACSM)(14). Rekommendationen lyder:  
 
”Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt 30 minuter. Intensiteten 
bör vara måttlig, till exempel rask promenad. Ytterligare hälsoeffekter kan erhållas om man 
utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten”.  
 
Rekommendationen bygger på en dos-responskurva. Enligt denna sker de största 
hälsovinsterna när fysiskt inaktiva personer börjar med lättare former av fysisk aktivitet, se 
rekommendationen ovan. Ytterligare hälsovinster kan nås genom ökad intensitet och duration, 
men de ökar inte i samma takt (9). Fysisk aktivitet kan uttryckas som ett energimått där den 
totala energiförbrukningen är produkten av intensitet (hur hårt), duration (hur länge) och 
frekvens (hur ofta). Hälsoeffekten styrs av den totala energiförbrukningen snarare än av 
graden av ansträngning per aktivitet (7) och aktiviteter kan därför delas upp i kortare pass 
under dagen (12).   
 
I fortsättningen kommer vi företrädelsevis att tala om fysisk aktivitet och inte om planerad 
träning.  
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2.4  Definition och risker med övervikt/fetma 
Definition av övervikt och fetma enligt WHO där följande gränsvärden har identifierats 
(tabell I) (15). 
 
Tabell I: Klassifikation av fetma enligt WHO med hjälp av BMI samt hälsorisker. 
Klassifikation BMI Hälsorisk 
Normalvikt 18.5 – 24.9 Normal risk 
Övervikt 25 – 29.9 Lätt ökad risk 
Fetma 30 – 34.9 Måttligt ökad risk 
Svår fetma 35 – 39.9 Kraftigt ökad risk 
Mycket svår fetma 40 - Extrem riskökning 
 
 
Body Mass Index (BMI) (kg/m2) används vanligtvis som mätmetod. BMI tar inte hänsyn till 
den relativa andelen av fett och muskler och inte heller till hur fettet är fördelat i kroppen. 
Detta är en svaghet, då senare års forskning visat att riskerna för fetmarelaterade sjukdomar är 
väsentligt högre när fettmassan är lokaliserad till bålen. Ett sätt att mäta bukfetma är 
midjemåttet (3). Det föreligger ökad risk för metabola komplikationer hos män när 
midjemåttet är 94 cm eller mer och 80 cm eller mer hos kvinnor. Man kan också relatera 
midjeomfånget i förhållande till höftmåttet och får då midja/höft kvoten. För män bör det 
framräknade värdet inte överstiga 1 och för kvinnor inte 0.85 (16). 
 
Vid fetma, åtminstone före 65 års ålder, föreligger en klar ökning av risk för olika sjukdomar 
och för tidig död. Riskerna ökar med stigande grad av fetma och speciellt vid bukfetma. De 
vanligaste följdsjukdomarna är typ 2-diabetes, högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke, sjukdomar 
i rörelseorganen, gallsten, sömnapné, ledbesvär, vissa cancersjukdomar och barnlöshet (4). 
 
På senare år har det metabola syndromet fått växande uppmärksamhet. Syndromet innefattar 
faktorer som bukfetma, insulinresistens, dyslipidemi (blodfettsrubbning) och hypertoni 
(förhöjt blodtryck). Med diagnosen metabola syndromet ökar risken för hjärt- kärl sjukdom 
två till tre gånger. Alla faktorer i det metabola syndromet bidrar till riskökningen, men 
övervikt (bukfetma) och typ 2-diabetes är de mest betydelsefulla. Förekomst av metabola 
syndromet ökar i alla befolkningar. Viktiga förklaringar är bland annat bristen på fysisk 
aktivitet tillsammans med ett högt energiintag, felaktiga matvanor, negativ stress (17). 
 
 
2.5 Prevalens och orsaker till övervikt/fetma 
 
I allt fler länder, däribland Sverige, är övervikt och fetma ett av vår tids stora 
folkhälsoproblem. I Sverige är omkring 53 procent av männen och 40 procent av kvinnorna 
överviktiga eller feta (7). Globalt var enligt WHO´s statistik ungefär 1,6 billioner människor 
överviktiga och minst 400 millioner människor feta år 2005. Dessa siffror beräknas öka till 
cirka 2,3 billioner överviktiga och mer än 700 millioner feta år 2015 (15).  
 
Minskande fysisk aktivitet är tillsammans med ohälsosamma matvanor den bakomliggande 
förklaringen till ökad förekomst av övervikt och fetma. (18). Fysisk inaktivitet är enligt World 
Health Organisation (WHO) en av de tio viktigaste riskfaktorerna för ohälsa i världen (19). 
Betydelsen av fysisk inaktivitet som enskild riskfaktor ökar med stor sannolikhet i takt med 
att individer och befolkningar blir alltmer fysiskt inaktiva (18). Ytterst kan uppkomst av fetma 
förklaras med att energiintaget överskrider energiåtgången (3). 
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Det finns indikatorer på att mängden sömn påverkar metabolismen/ämnesomsättningen och 
att korta sömperioder ökar risken för övervikt och fetma (20). 
 
 
2.6  Behandling av övervikt 
 
Problemet med fetma och övervikt är multifaktoriellt och måste angripas på olika 
samhällsnivåer och med flera olika strategier (7). Kombinationen kost, motion och 
beteendeförändring utgör hörnstenarna i all behandling av personer med övervikt och fetma 
(3). 

Läkemedelsbehandling kan erbjudas till personer med BMI över 35, alternativt BMI över 28 i 
kombination med en eller flera fetmarelaterade komplikationer, såsom till exempel diabetes. 
Det finns idag tre olika läkemedel på den svenska marknaden, som bland annat påverkar 
hungerkänslorna. Viktnormalisering nås sällan med medicinsk behandling. Den viktnedgång 
som noteras sker i allmänhet inom det första halvåret. Svårigheten ligger i att bibehålla den 
lägre kroppsvikten över tid. Återgång till ursprungsvikten är vanligt. Alla strategier för 
viktminskning går därför ut på att lära in nya beteenden som kan tillämpas varaktigt och 
långsiktigt. En bestående viktnedgång på 5-10 procent räcker för att ge gynnsamma metabola 
effekter (3). 

Hos personer med svår fetma har kirurgisk behandling med volymminskande ingrepp på 
magsäcken visat sig vara den enda behandling som ger en väl dokumenterad positiv 
långtidseffekt avseende vikt, livskvalitet och sjuklighet i diabetes (3, 4). 
 
Det finns inga starka indikationer för att fysisk aktivitet som enskild faktor är effektiv vid 
behandling av övervikt (3). Däremot har måttlig, regelbunden fysisk aktivitet visat sig viktig 
för att bibehålla en viktminskning (3). I boken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling (FYSS 2008) finns inga precisa rekommendationer för fysisk aktivitet 
vid behandling av personer med övervikt. Däremot finns rekommendationer för fysisk 
aktivitet för personer med metabola syndromet. Personerna rekommenderas vara fysisk aktiva 
i 30 min, vid övervikt gärna 60 minuter, varje dag. Intensiteten bör vara måttlig (60-70 % av 
maximal kapacitet), det vill säga att man blir varm och svettig och att andhämtningen ökar 
något. Ytterligare hälsoeffekter uppnås om man förutom daglig fysisk aktivitet i 30-60 
minuter även ägnar sig åt någon form av motion minst 2-3 gånger i veckan (17).  

Senare års forskning har visat att det, för individer med starkt ärftliga anlag för fetma och 
svårigheter att kontrollera sin vikt, är betydelsefullt med fysisk aktivitet. Även om 
kroppsvikten inte når normalvärden, ger en bättre kondition positiva hälsoeffekter. Sjuklighet 
och dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar är lägre om personer med övervikt är fysiskt aktiva och 
har god kondition (18). Ur ett hälsoperspektiv är det bättre att vara fysiskt aktiv med viss 
övervikt än att vara smal och fysiskt inaktiv (21). Utifrån detta har uttrycket ”Fat but fit” 
uppkommit (3).  
 
Den viktreducerande effekten av låggradig fysisk aktivitet bör inte underskattas. Skillnader i 
kroppsläge samt små rörelser kan på längre sikt ha stor betydelse för kroppsvikten. 
Överviktiga individer sitter fler timmar per dag och gör färre smårörelser än normalviktiga 
(18). ”Smygmotion” i vardagslivet, även benämnd Non Exercise Activity Thermogenesis 
(NEAT), har påvisbara viktreducerande effekter och bör stimuleras. NEAT utgörs av den 
fysiska aktivitet som vi gör utan att egentligen tänka på den som motion eller träning, till 
exempel att stå istället för att sitta. Dessa aktiviteter innebär en betydande energiutgift och har 
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effekt på basalenergiomsättningen, se tabell II, bilaga 2. På sikt kan det innebära större 
möjlighet att hålla kroppen i energibalans (3). 
 
En annan viktig effekt av fysisk aktivitet, förutom energiförbrukning, är att muskelmassan 
ökar. Detta leder till ökad basalomsättning och ju större muskelmassa som byggs upp, desto 
större är förutsättningarna att hålla energiförbrukningen på högre nivå (3).  
 
 
2.7  Problemområde 
 
Det finns svag evidens för att fysisk aktivitet som enskild intervention leder till viktnedgång 
hos personer med övervikt och fetma (3, 4). Övervikt/fetma utgör ökad risk för olika 
sjukdomar och för tidig död (4), men det finns starka indikationer för att sjuklighet och 
dödlighet i flera av risksjukdomarna hos personer med överviktigt eller bukfetma är lägre, om 
individerna är fysiskt aktiva och har god kondition. (18). Det är viktigt att främja fysisk 
aktivitet för att få den fysiska aktivitetens hälsofrämjande effekter. Den transteoretiska 
modellen är en beteendeförändringsmodell som använts med dokumenterad framgång vid 
främjande av fysisk aktivitet och livsstilsförändringar.  
 
 
3. Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur och med vilket resultat den transteoretiska modellen 
används för att främja fysisk aktivitet hos personer med övervikt/fetma. 
 
3.1 Frågeställningar 

• Hur används den transteoretiska beteendeförändringsmodellen för att främja fysisk 
aktivitet hos personer med övervikt?  

• Vilken effekt har åtgärder för att främja fysisk aktivitet hos personer med övervikt, 
som baseras på den transteoretiska beteendeförändringsmodellen? 

• Vilken metodologisk kvalitet har de granskade studierna? 
 

 
4. Metod 
 
4.1 Design  
 
Systematisk litteraturstudie enligt definition av Hearn med flera, beskriven i Forsberg och 
Wengströms bok ”Att göra en systematisk litteraturstudie” (22). 
 
4.2 Urval och datainsamling 
 
Sökning genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed, PsycINFO och Amed 20080926 
tillsammans med bibliotekarie på Medicinska biblioteket, Universitetssjukhuset i Örebro. 
Ytterligare en sökning gjordes i PubMed 20081010. Sökorden som användes var: 
transtheoretical, physical activity, obesity, metabolic syndrome. Resultat av sökningarna 
redovisas i tabell III, i bilaga 3. Såväl MeSH-termer som ord i fritext har använts. På inrådan 
av bibliotekarie gjordes ingen trunkering av sökorden. Sökkriterierna var; artiklar publicerade 
2000 eller senare samt innehållande ett abstract. Språk begränsades till engelska, svenska och 
norska. Sökningen resulterade i 45 artiklar. När dubbletter sorterats bort kvarstod 24 artiklar. 
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Urval gjordes utifrån genomläsning av abstracts. Deskriptiva artiklar exkluderades. De tio 
artiklar som innehöll en intervention, inkluderades för fortsatt läsning och granskning. Inga 
nya artiklar tillkom efter genomläsning av referenslistor.  
    
4.3  Granskning 
 
De tio inkluderade studierna lästes och kvalitetsgranskades enligt protokoll (23). 
Granskningen genomfördes av författarna först var och en för sig, därefter tillsammans. Med 
utgångspunkt från våra frågeställningar utformades en artikelsammanställning innehållande 
syfte, studiedesign, population, intervention, resultat samt hur den transteoretiska modellen 
använts i studierna. De sju studierna med kontrollgrupp granskades även enligt PEDro-skalan 
(Physiotherapy Evidence-based Database Scale) (24, 25). 

PEDro-skalan är en checklista för kritisk granskning av vetenskapliga studier som är 
utvecklad av The Center for Evidence-based Physiotherapy vid School of Physiotherapy, 
University of Sidney, Australien. Den graderar två aspekter av studiekvalitet, trovärdighet 
eller intern validitet, samt om studien innehåller tillräcklig statistisk information för att 
bedöma resultatet. Skalan innehåller elva punkter där uppfyllda kriterier ger en poäng för 
punkt 2-11, maximalt 10 poäng. Punkt ett bedömer extern validitet och är ej poänggivande. 
En högre poäng innebär en högre vetenskaplig kvalitet.  
 

5. Resultat  

5.1  Beskrivning av de ingående studierna 

De tio granskade studierna presenteras i tabell IV, i bilaga 4, i kronologisk ordning, där den 
senast publicerade studien redovisas först. Fem studier var kontrollerade randomiserade (26, 
27, 28, 29, 31), två experimentella med kontrollgrupp utan randomisering (30, 32), en 
prospektiv kohort (34), en experimentell där deltagarna utgjorde sina egna kontroller (33) och 
en studie var en pilotstudie (35). De sju (26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) studierna med 
kontrollgrupp kunde poängsättas med PEDro-skalan.  

I åtta (26, 27, 28, 29, 31, 33. 34, 35) av de granskade studierna var deltagarna vuxna med ett 
BMI över 27.  I två av studierna, båda gjorda av Frenn et al (30, 32), var deltagarna barn 
mellan 12-14 år och elever på en stadsskola vars familjer var låginkomsttagare. BMI 
redovisades inte för barnen. 
 
Deltagarantalet i studierna har varierat mellan 31 och 1277 personer. I interventionsgrupperna 
har deltagarantalet varierat mellan 29 och 628 personer. Medianvärdet var 186 både för antal 
deltagare i studierna samt för antal deltagare i interventionsgrupperna (medelvärde för antal 
deltagare i studierna var 331 och i interventionsgrupperna 200). I fyra av studierna (26, 28, 
30, 32) med kontrollgrupp har kontrollgruppen inte fått någon intervention. Antalet som 
fullföljde studierna varierade mellan 40-89 % och låg i medeltal på 63 %. I en studie (30) 
framgår inte bortfallet. Fördelningen mellan könen framgår i två studier (29, 33) där det i 
studien av Faghri et al (33) var 80 % kvinnor och i studien av Riebe et al (29) 78 % kvinnor. I 
två andra studier (31, 35) anges det att deltagarna främst var kvinnor. Företrädelsevis har 
deltagarna rekryterats från medelklass. Studielängden varierade mellan en och 24 månader. 
Fem av studierna (26, 27, 28, 29, 34) pågick i 24 månader, en studie i 11 månader (31) och tre 
av studierna var kortare än sex månader (30, 33, 35). I en studie är inte studielängden angiven 
(32).  
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En klart definierad målsättning avseende mängd fysisk aktivitet finns i fyra av studierna (26, 
28, 30, 31). I studien av Johnson et al (26) var målet att uppnå 30 minuters måttlig fysisk 
aktivitet minst 5 dagar i veckan. Oldroyd at al (28) hade som målsättning att deltagarna skulle 
nå 20-30 minuters konditionsträning minst en gång i veckan. I studien av Frenn et al (30) var  
målet fysisk aktivitet i minst 30 minuter, minst fem dagar per vecka, samt intensiv träning tre 
gånger per vecka i 20 minuter. Byfield et al (31) hade som mål att deltagarna skulle klara 
minst 30 minuters måttligt intensiv fysisk aktivitet minst tre dagar per vecka. 

 

5.2  Hur används den transteoretiska beteendeförändringsmodellen för att främja fysisk 
aktivitet hos personer med övervikt? 

 
Modellens tre delar har i de granskade studierna använts på olika sätt: Stadium av 

förändringsbenägenhet har använts som utfallsvariabel och för att anpassa interventionen till 
aktuellt förändringsstadium. Handlingssätt för förändring (strategier för förändring) har 
använts som utfallsvariabel och som en del i interventionen. Aktivitetsspecifik självtillit och 

motivationsbalans har använts som utfallsvariabel och som en del i interventionen. 
 
I samtliga studier har modellen använts som teoretisk grund för intervention. Sju av de 
granskade studierna har använt sig av modellens samtliga tre delar (26, 29, 30, 30, 32, 33, 35). 
I två av studierna (27, 28) finns två delar representerade och i en studie (34) finns endast en 
av modellens tre delar representerad. 
 
I alla studier utom en (28) har TTM använts för att bestämma stadium av 

förändringsbenägenhet.  Detta har gjorts via frågeformulär. I fyra (30, 32, 34, 35) studier har 
stadium av förändringsbenägenhet använts för att anpassa interventionen till individernas 
aktuella förändringsstadium. Detta genom att till exempel ge information till människor som 
befinner sig i begrundandestadiet, att coacha människor som finns i förberedelsestadiet och att 
uppmuntra personer som befinner sig i handlingsstadiet. I fyra studier har stadium av 
förändringsbenägenhet använts både för att anpassa interventionen och som utfallsvariabel 
(26, 27, 29, 33).  
 
Handlingssätt för förändring (strategier för förändring) har använts som en del i 
interventionen i sju studier (26, 28, 30, 32, 33, 35). I studien av Faghri et al (33) fick personer 
i förberedelse- eller handlingsstadiet motiverande e-mail för ökad fysisk aktivitet under 
arbetsdagen. I studien av Oldroyd et al (28) bestod interventionen av motiverande samtal 
(MI), för att ta fram en individuell handlingsplan för fysisk aktivitet utifrån förmåga och 
intresse. I studien av Johnson et al (26) fick deltagarna individuellt anpassat arbetsmaterial 
med mål att uppnå 30 min måttlig fysisk aktivitet minst fem dagar i veckan. I studierna av 
Riebe et al (29) och Byfield et al (31) har handlingssätt för förändring använts både som en 
del i interventionen och som utfallsvariabel. Då handlingssätt för förändring använts som 
utfallsvariabel har detta gjort genom att mäta förändringar i användandet av de olika 
handlingssätten. I studien av Riebe et al (29) sågs att ju mer dessa förändringsprocesser 
använts, desto bättre resultat avseende grad av fysisk aktivitet. 
 
Aktivitetsspecifik självtillit och/eller motivationsbalans har använts som en del i 
interventionen i sju studier (26, 27, 28, 30, 32, 33, 35) och i två studier (29, 31) både som del i 
interventionen och som utfallsvariabel. I studien av Byfield et al (31) fick deltagarna prova 
olika fysiska aktiviteter för att stärka den aktivitetsspecifika självtilliten samt förstärka 
personliga fördelar för fysisk aktivitet (motivationsbalansen) genom att identifiera möjliga 



 

Louise Andersson, Johanna Björklund: Uppsatsarbete omfattande 15 hp C, inom ämnet Sjukgymnastik, Höstterminen 2008                              11 

hinder och minska dessa. Här sågs att deltagarna fått en signifikant förbättrad 
aktivitetsspecifik självtillit efter avslutad intervention. 
 
Interventionerna har distribuerats på olika sätt. I fyra studier (26, 30, 33, 35) har 
interventionen helt distribuerats via dator och i en (27) studie har interventionen distribuerats 
både via telefon och dator. I en annan studie (28) skedde distributionen via personligt samtal, 
i två studier (31, 32) via samtal i grupp och i en studie (29) distribuerades interventionen både 
via telefon och i grupp. I fyra (26, 27, 28, 29) av studierna var rådgivningen/informationen 
individanpassad och i fyra (30, 32, 33, 35) av studierna var rådgivningen/informationen 
anpassad utifrån förändringsbenägenhet, men inte individuell. 
 
 
5.3  Vilken effekt har åtgärder för att främja fysisk aktivitet hos personer med övervikt, 

som baseras på den transteoretiska beteendeförändringsmodellen?  
 
I alla studier utom två (26, 34) har grad av fysisk aktivitet funnits med som utfallsvariabel. I 
de åtta studier där fysisk aktivitet använts som utfallsvariabel, har den fysiska aktivitetsnivån 
ökat med statistisk signifikans. I studien av Johnson et al (26) mättes 
förändringsbenägenheten avseende motion och i studien av Louge et al (34) mättes 
förhållandet mellan antalet perioder, som individer befann sig i handlings- och 
aktivitetsstadiet för fysisk aktivitet, relaterat till viktförändring. Olika åtgärder har använts för 
att främja fysisk aktivitet.  Rådgivning för ökad fysisk aktivitet har förekommit i samtliga 
studier. Program inriktade på att främja fysisk aktivitet i vardagslivet har funnits med i fyra 
studier (28, 31, 33, 34) 
 
Faghri et al (33) visade signifikant förbättring av fysisk aktivitetsnivå mätt i antal steg per 
vecka efter 10 veckors stegräknarbaserat gångprogram.  Johnson et al (26) visade att 
deltagarna var signifikant mer förändringsbenägna avseende motion efter att ha erhållit 
individuellt anpassat arbetsmaterial via e-mail vid fyra tillfällen. Logue et al (27) såg en 
signifikant ökning av antalet motionsminuter per vecka i interventionsgruppen. Både 
interventions- och kontrollgrupp erhöll rådgivning samt skriftliga rekommendationer 
avseende kost och motion. Interventionsgruppen fick utöver det arbetsuppgifter via e-mail 
samt telefonsamtal av viktminskningsrådgivare. Oldroyd et al (28) visade signifikant ökning 
av självrapporterad fysisk aktivitet på fritiden, men ingen förbättring avseende kondition 
(shuttle walking test) och relativt liten minskning av vilopulsen, efter intervention bestående 
av motiverande samtal med sjukgymnast och dietist. Riebe et al (29) visade i sin studie en 
ökning avseende antal motionsminuter per vecka, men utan skillnad mellan interventions- och 
kontrollgrupp. Liksom i studien av Logue et al (27) erhöll alla deltagare samma intervention 
som bas, här i form av ett 6-månaders viktkontrollprogram. Interventionsgruppen fick vid 9 
respektive 12 månader individuellt anpassad TTM-baserad rådgivning via e-mail och 
kontrollgruppen fick vid samma tillfällen mer allmän, aktivitetsinriktad information om kost 
och motion. Logue et al (34) gav råd till sina deltagare att öka vardagsmotionen. Fysisk 
aktivitet har i studien inte använts som utfallsvariabel. De visade ett signifikant förhållande 
mellan antalet perioder (0-4) i handlings- och aktivitetsstadiet för fysisk aktivitet relaterat till 
viktminskning. Frenn et al (30) visade en signifikant ökad grad av fysisk aktivitet mätt med 
frågeformulär, efter 8 tillfällen av video/internetbaserad hälsovägledning. I en annan studie av 
Frenn et al (32) har det visats en signifikant ökning avseende mängd fysisk aktivitet per 
vecka, mätt med frågeformulär, efter fyra undervisningstillfällen på 45 minuter i klassrum. 
Byfield et al (31) visade signifikant skillnad i grad av fysisk aktivitet och kondition i 
interventionsgruppen, efter ett 24-veckors teoribaserat aktivitetsprogram. Grad av fysisk 
aktivitet mättes via telefonintervju enligt ett specifikt formulär. Kondition mättes via 
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submaximalt konditionstest på cykel enligt Åstrand. Greene et al (35) visade signifikant 
förbättrad kondition, mätt via submaximalt konditionstest på cykel enligt Åstrand, efter ett 12-
veckors program via mail, bestående av integrerad rådgivning om kost, motion och 
beteendeförändring baserat på TTM. 
 
Den fysiska aktivitetsnivån har mätts på olika sätt, genom självskattad upplevd fysisk aktivitet 
via frågeformulär (27, 28, 29, 30, 32, 33) alternativt via telefonintervju (31). Aktivitetsnivån 
har även mätts genom antal steg mätt med stegräknare (33), med träningsdagböcker (33), 
kondition mätt via shuttle walking test (28) och konditionstest på gåband (29) eller 
submaximalt konditionstest enligt Åstrand (31). I de två studier där fysisk aktivitet inte har 
använts som utfallsvariabel mättes i studien av Jonson et al (26) skillnader i grad av 
förändringsbenägenhet för fysisk aktivitet hos deltagarna före och efter intervention via 
frågeformulär. I studien av Logue et al (34) mättes antalet perioder i handlings- och 
aktivitetsstadiet för planerad träning och fysisk aktivitet i vardagslivet, relaterat till 
viktförändring. Mätningarna gjordes, med sex månaders mellanrum över en två års period, via 
ett frågeformulär.  
 
 
5.4  Vilken metodologisk kvalitet har de granskade studierna? 

De granskade studierna var metodologiskt olika. Det fanns brister, som att randomiseringen 
ofta inte var dold och att den som bearbetade data inte var blindad. Det var stora bortfall. 
Positivt var att deltagarantalet var relativt högt och urvalet väl beskrivet i de flesta studierna. 
Överlag var det en god extern validitet. 

I tabell V, i bilaga 5 presenteras de sju artiklar som granskades enligt PEDro-skalan. 
Studiernas PEDro-poäng låg mellan 3 och 7 av 10 möjliga. Sex (27, 28, 29, 30, 31, 32) av de 
sju studierna hade specifikt beskrivit kriterierna för urval av deltagare. Denna första punkt är 
inte poänggivande. I fem (26, 27, 28, 29, 31) studier gjordes randomisering av deltagarna till 
experiment- respektive kontrollgrupp. I två av studierna var randomiseringen dold (27, 28). I 
fyra av studierna (26, 29, 30, 32) kunde det tydligt utläsas att grupperna var lika vid studiens 
start. I ingen av studierna var det dolt för deltagarna eller terapeuten som utförde 
interventionen vilken grupp deltagarna tillhörde. Endast i en studie (32) var det dolt för den 
person som utvärderade vilken grupp deltagarna tillhörde. I två av studierna (27, 32) kunde 
mätresultat för det primära utfallsmåttet fås från minst 85 % av alla deltagare. I de övriga 
studierna låg denna siffra mellan 55-76 %.  

De tre studier utan kontrollgrupp som endast granskades deskriptivt, bedömdes samtliga vara 
av god kvalitet. Faghris (33) prospektiva experimentella studie hade många deltagare, 56 % 
fullföljde studien. Den externa validiteten bedömdes som god. Exklusionskriterierna 
bedömdes vara adekvata. Bortfallsanalys var gjord. Statistiken var beskriven. Logues (34) 
prospektiva kohortstudie bedömdes ha god extern validitet, exklusionskriterierna bedömdes 
vara adekvata, bortfallsanalysen och statistiken var beskriven, 89 % av deltagarna slutförde 
studien. Greenes (35) pilotstudie bedömdes ha god extern validitet, bortfallsanalys var gjord 
och statistiken var beskriven, 52 % av deltagarna fullföljde studien. 
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6. Diskussion 
 
6.1   Metoddiskussion 
 
Litteratursökning genomfördes med hjälp av bibliotekarie i databaserna Cinahl, PubMed, 
PsycINFO och Amed. Dessa bedömdes som relevanta databaser för ämnet. Möjliga sökord 
diskuterades. Sökning efter review artiklar med de tänkta sökorden transteoretical och (and) 
physical activity och (and) obesity gjordes i Cinahl för att utesluta att ingen liknande studie i 
detta ämne nyligen publicerats. Sökningen gav ingen träff, vilket gjorde det möjligt för oss att 
fortsätta med tänkta sökord. Eftersom övervikt är en del av det metabola syndromet 
inkluderades även metabolic syndrome som sökord. När vi sedan i sökningen kombinerade 
metabolic syndrome och (and) transtheoretical model och (and) physical activity fick vi inga 
träffar. Sökstrategi och resultatet av sökningen finns redovisad i tabell III i bilaga 3. Vi valde 
att använda ”physical activity” och att utesluta ord som ”exercise” och ”training”. De senare 
innebär ett mer planerat träningsupplägg innefattande begrepp som intensitet, duration och 
frekvens. Utifrån vår bakgrundsgenomgång var vi mer intresserade av fysisk aktivitet ur ett 
allmängiltigt perspektiv. Då resultatet är tänkt att kunna användas i primärvården, valde vi att 
inte göra någon åldersrelaterad begränsning. Vi valde att i första hand söka artiklar från år 
2000 och framåt för att få så färsk kunskap som möjligt. Vi hittade inga nya studier efter 
genomläsning av tillgängliga referenslistor i de studier vi valt för granskning. Genom detta 
förfaringssätt har vi täckt in aktuellt område utifrån vårt syfte. Vi hade inga etiska 
invändningar beträffande de inkluderade studierna, då samtliga var godkända av etisk 
kommitté. 
 
Vid kvalitetsgranskning av samtliga studier använde vi det protokoll för kvalitetsbedömning 
av studier med kvantitativ metod som är beskriven i boken ”Evidensbaserad omvårdnad” 
(23). Vår bedömning är att studiernas kvalitet var god överlag. Vår granskning har inte legat 
till grund för exkludering av några studier, vilket eventuellt kan påverka kvaliteten på 
resultatet. Det förefaller oss, som att de i studierna använda, statistiska metoderna är 
relevanta. Till de sju studierna med kontrollgrupp användes även PEDro-skalan (24). Detta 
för att få en poängbedömning som hjälp i att värdera studiernas kvalitet. PEDro-skalan är 
utvecklad för att granska randomiserade kontrollerade studier med sjukgymnastisk inriktning. 
Granskningen genomfördes individuellt och därefter gemensamt. Då vi valt att ha de 
granskade studiernas metodologiska kvalitet som en frågeställning, diskuteras detta vidare 
under resultatdiskussionen.  
 
 
6.2  Resultatdiskussion 
 
Sammanfattningsvis visar denna litteraturstudie att graden av fysisk aktivitet, samt 
förändringsbenägenhet för fysisk aktivitet, ökat med statistisk signifikans i samtliga studier. 
Det är sannolikt att den transteoretiska beteendeförändringsmodellen har bidragit till att öka 
graden av fysisk aktivitet, samt förändringsbenägenheten för fysisk aktivitet, och kan 
användas i bemötandet av personer med övervikt. Resultatet säger dock inget om i vilken 
utsträckning eller på vilken nivå graden av fysisk aktivitet har ökat. 
 
Den transteoretiska beteendeförändringsmodellen har använts som teoretisk grund i de 
granskade studierna. Modellen har även använts som en del av interventionen, för att anpassa 



 

Louise Andersson, Johanna Björklund: Uppsatsarbete omfattande 15 hp C, inom ämnet Sjukgymnastik, Höstterminen 2008                              14 

interventionen till aktuellt stadium av förändringsbenägenhet samt som utfallsvariabel. Sju av 
studierna har använt modellens alla delar. Prochaska har sammanfattat att den transteoretiska 
beteendeförändringsmodellen kan användas som alternativt vetenskapligt och professionellt 
paradigm till åtgärdsbaserade interventionsprogram för livsstilsförändringar. Han säger vidare 
att modellen inte ska användas som enskild faktor utan som teoretisk grund för interventioner 
(36). Detta överensstämmer med det vi sett i flertalet av de granskade studierna. Vi valde att 
studera denna modell eftersom vi uppfattat att modellens grundtanke är att möta människor 
just där de befinner sig och därifrån bistå under arbetet vid en livsstilsförändrings alla faser. 
Det är tilltalande att arbeta enligt en vetenskapligt förankrad modell där varje individ tillåts 
vara expert på sig och sitt liv.   
 
Preventivt hälsoarbete är ett av primärvårdens uppdrag. Det har visat sig vara svårt att 
åstadkomma ändring av ohälsosamma livsstilsmönster genom information och 
åtgärdsinriktade möten i sjukvården. Många människor är inte intresserade av eller redo för en 
förändring. Detta medför en risk, så till vida att sjukvården främst når de få människor som är 
redo för förändring (9). Den här modellen förutsätter inte att människor är redo för förändring 
när de söker för ett livsstilsrelaterat problem. Genom att använda modellen tydliggörs graden 
av förändringsbenägenhet både för patient och behandlare och interventioner kan anpassas 
därefter. Prochaskas tanke med modellen är att hela befolkningar ska tillåtas vara kvar i 
hälsofrämjande program på den nivå de befinner sig och få hjälp med att förflytta sig mellan 
stadier tills de nått sitt mål. Prochaska skriver vidare att om preventivt hälsoarbete ska fungera 
för större populationer, måste interventioner även riktas till den stora mängd människor som 
inte är redo att handla (36). 
 
 
Marcus et al (37) konstaterar i sin artikel från 1992 att det i flera studier gjorts försök att 
förbättra långtidseffekterna av träningsinriktade interventioner, men de har inte varit 
framgångsrika. Adams et al (38) har i en review artikel från 2003 undersökt om interventioner 
baserade på den transteoretiska beteendeförändringsmodellen är mer effektiva än andra 
interventioner för att öka graden av fysisk aktivitet. De visade att interventioner baserade på 
den transteoretiska beteendeförändringsmodellen hade fördelar avseende stadieförflyttning 
och aktivitetsnivå på kort tid, jämfört med kontroller som behandlats med andra 
interventioner eller sedvanlig behandling.  Få studier visade dock kvarstående långtidseffekt 
efter sex månader. I vår litteraturstudie var studietiden 24 månader i hälften av de granskade 
studierna. Samtliga visade signifikant ökning av aktivitetsnivå samt förändringsbenägenhet 
för fysisk aktivitet. En sannolik förklaring till skillnaden mellan vårt resultat i förhållande till 
Adams et al´s, är att långtidsstudierna i denna litteraturstudie är gjorda efter 2003. Vi har 
uppfattat att review artikeln från 2003 har stimulerat forskare till att dels göra längre studier 
och dels att fokusera på att tydligare följa upp långtidseffekter.   
 
Som tidigare konstaterats, är en grundläggande tanke med den transteoretiska 
beteendeförändringsmodellen, att ha ett vetenskapligt förankrat redskap för att möta 
människor inför en livsstilsförändring på ett så bra sätt som möjligt. Flera studier (36) har 
visat att när intervention och stadium av förändringsbenägenhet överensstämmer, förbättras 
följsamhet till livsstilsförändring. Beteendeförändring enligt transteoretiska 
beteendeförändringsmodellen är en process, där återgång till ett tidigare förändringsstadium är 
en naturlig del av processen. I kliniken blir det därför viktigt med regelbunden 
stadiebestämning för att undvika att ge fel bemötande/intervention vid fel tillfälle. Personer 
som befinner sig i förberedelsestadiet och framåt är redo för interventioner kopplade till 
beteendeförändring (36). Stadiebestämning bör kunna användas mer standardiserat vid 
behandling och uppföljning av personer som arbetar med livsstilsförändringar, samt i syfte att 
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optimera användandet av sjukvårdens resurser. Vi känner inte till att modellen idag används 
kliniskt i sin helhet. I FYSS 2008 (5) återfinns påståenden som kan användas för att få 
information om vilket förändringsstadium för fysisk aktivitet en person befinner sig i. Delar 
av modellen används även i patientnära arbete via motiverande samtal (MI). Vi bedömer att 
det är viktigt att öka kunskapen och utveckla kliniska redskap för användande av modellens 
samliga delar. 
 
Att få full poäng på PEDro-skalan vid en aktiv intervention som fysisk aktivitet är inte 
möjligt, eftersom det är svårt att dölja för deltagare och terapeut om eller vilken träning som 
genomförs. Att sju av de tio studier innehöll kontrollgrupp måste anses som bra, liksom att 
hälften av studierna var randomiserade kontrollerade. I två studier fanns mätresultat för det 
primära utfallsmåttet från minst 85 % av alla deltagare. Enligt Marcus et al (37) i en artikel 
från 1992 framgår att ungefär 50 % av personer som deltar i träningsinriktade interventioner 
avbryter studien under de första tre till sex månaderna. I de studier vi granskat fullföljde 40 – 
89 % av deltagarna studierna, i medeltal 63 % vilket får anses vara bra.  
 
De tio granskade studierna var metodologisk olika.  Flera olika utfallsvariabler har använts 
såsom; grad av fysisk aktivitet, vikt, BMI, förändrat energiintag, glukosintolerans, vilopuls, 
kondition, ökad konsumtion av frukt och grönsaker, förändringsbenägenhet för fysisk 
aktivitet, användande av handlinssätt för förändring, motivationsbalans, aktivitetsspecifik 
självtillit, tidsperioder i handlings- och aktivitetsstadiet för fysisk aktivitet. Typ av 
mätinstrument har varierat i studierna både avseende den transteoretiska 
beteendeförändringsmodellens olika delar och fysisk aktivitet. Detta har försvårat jämförelsen 
mellan de olika studiernas resultat. Samtliga studier har dock visat att graden av, och 
förändringsbenägenheten för, fysisk aktivitet har ökat med statistiks signifikans för använd 
utfallsvariabel och detta har gjort det möjligt för oss att dra slutsatsen den transteoretiska 
beteendeförändringsmodellen kan användas i syfte att främja fysisk aktivitet hos personer 
med fetma och övervikt. Forskning på den transteoretiska beteende förändringsmodellen är 
relativt ung och utvärderingsinstrumenten är fortfarande under utveckling. I en review artikel 
från 2006 konstaterar Spencer et al (39) att det finns validitet och reliabilitet för att bestämma 
stadium av förändringsbenägenhet, motivationsbalans samt aktivitetsspecifik självtillit, men 
att det behövs ytterligare forskning för att förfina dessa instrument. De skriver vidare att 
evidensen är varierande avseende begreppsvaliditet när modellen kopplas till fysisk 
aktivitet/träning. Deras konklusion är att när studier planeras och genomförs behöver 
forskaren välja ett validerat och reliabelt instrument för bestämning av 
förändringsbenägenhet, samt använda alla delar av den transteoretiska 
beteendeförändringsmodellen och inte bara stadiebestämma deltagarna. För att utvärdera grad 
av fysisk aktivitet är det vanligt att använda frågeformulär. Det finns idag flera hundra 
varianter (40).  För att underlätta internationella jämförelser i studier, där fysisk aktivitet mäts 
via frågeformulär, har en internationell forskargrupp 1998 tagit fram ett standardiserat 
frågeformulär, International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Detta frågeformulär 
mäter all hälsofrämjande aktivitet och har reliabilitets- och validitetsprövats i sex kontinenter 
år 2000 (41). IPAQ har inte använts i de granskade studierna.  
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7.  Slutsats 
 
Det är sannolikt att den transteoretiska beteendeförändringsmodellen har bidragit till att öka 
graden av, och förändringsbenägenheten för, fysisk aktivitet och kan användas i bemötandet 
av personer med övervikt. Det är viktigt att i framtida studier med interventioner baserade på 
den transteoretiska beteendeförändringsmodellen avseende fysisk aktivitet och träning, tydligt 
definiera vad som avses med begreppen fysisk aktivitet och träning. Forskare bör även välja 
ett validerat och reliabelt instrument för förändringsbenägenhet, använda modellens samtliga 
delar samt använda ett internationellt standardiserat frågeformulär för att mäta fysisk aktivitet. 
 
 
8.  Klinisk användbarhet 
 
Utifrån denna litteraturstudies resultat blir den sjukgymnastiska rekommendationen för 
bemötande av personer med övervikt och fetma (metabola syndromet) i primärvården, Örebro 
läns landsting, följande: 
 

• Att använda den svenska rekommendationen för fysisk aktivitet som är antagen av 
Svenska läkaresällskapets nämnd år 2000 och som säger att alla individer bör vara 
fysiskt aktiva, med en måttlig intensitet, i sammanlagt 30 minuter per dag. Ytterligare 
hälsoeffekter kan fås om den dagliga mängden eller intensiteten ökas.  

• Att nivåbestämma en persons grad av fysisk aktivitet inför förskrivning av fysisk 
aktivitet på recept (FaR) genom att använda den metodprövade fråga som finns 
beskriven i FYSS 2008 (40): ”Hur många dagar under den senaste veckan har du varit 
fysiskt aktiv på en minst måttlig intensitet under sammanlagt 30 minuter per dag?” 
Den följs av samma fråga fast med tidsperspektivet ”en vanlig vecka”. Vårt förslag är 
att denna fråga finns med på ordinationsblanketten för fysisk aktivitet (FaR) i ÖLL.  

• Att använda de påståenden som finns i FYSS 2008, i kapitlet Att bli fysiskt aktiv, för 
att få information om i vilket förändringsstadium för fysisk aktivitet en person 
befinner sig i (5). Detta i syfte att ge rätt typ av intervention vid rätt tillfälle. 

• Att medvetet använda motiverande samtal (MI) som samtalsmetod vid förskrivning av 
fysisk aktivitet på recept för personer med övervikt och fetma. Detta innebär att 
samtalsledararen lyssnar och lägger vikt vid att personen själv funderar över sina 
värderingar, finner sina egna svar och själv tar beslut om förändringar. Se vidare i 
kapitlet Motiverande samtal om fysisk aktivitet i FYSS 2008. 

• Att vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR), till personer med övervikt och 
fetma, använda utvärderingsinstrument för kondition. Detta då det primära målet med 
att främja fysisk aktivitet hos personer med övervikt och fetma torde vara att få den 
fysiska aktivitetens hälsofrämjande effekter, snarare än viktminskning. Att genomföra 
ett konditionstest kan även vara ett sätt för individer att hitta den intensitet på fysisk 
aktivitet som ger hälsofrämjande effekter. 

• Att följa utvecklingen av kliniskt anpassade redskap för att kunna använda den 
transteoretiska beteendeförändringsmodellens samtliga delar i arbetet med 
livsstilsförändring. 
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Bilaga 1: 
 
Transteoretiska beteendeförändringsmodellen (TTM) 
Den transteoretiska modellen kan användas för att dela in människor i olika stadier, beroende 
på granden av förändringsbenägenhet. Modellen består av olika tre delar. 
 
En del kallas för förändringsstadier.  Den belyser olika stadier utifrån människors benägenhet 
till förändring. Sex olika stadier har definierats och beskrivs. Den grundläggande tanken med 
modellen är att anpassa interventioner till individers förändringsbenägenhet. Detta för att 
undvika en felaktig ”timing”,det vill säga fel intervention vid fel tillfälle (9). 

• Förnekelsestadiet (precontemplation), ”det där är inget för mig”. Här finns personer 
som inte erkänner ett existerande problem och inte funderar på förändring. 

• Begrundandestadiet (contemplation), ”kanske kan det vara något för mig”. Här finns 
personer som accepterar problemet och funderar över förändring samt planerar att 
påbörja beteendeförändring inom de närmsta sex månaderna. Det finns en medvetenhet 
om både för- och nackdelar, kostnader och de personliga ansträngningar som krävs. 
Dessa personer är inte redo för beteende-/interventionsprogram.  

• Förberedelsestadiet (preparation), ”om jag ska börja ett genomförande, hur skulle jag då 
kunna gå tillväga?”. Personer som planerar för en snar förändring. De har en 
handlingsplan. Dessa personer är redo för beteende-/interventionsprogram. 

• Handlingsstadiet (action), ”jag har börjat min beteendeförändring”. Personerna har 
aktivt påbörjat och upprätthåller förändringen men det behövs fortfarande tid för att 
vanan ska etableras. 0-6 månader. 

• Aktivitetsstadiet (maintenance), ”jag har varit fysiskt aktiv i 6-12 månader”. Personer 
fortsätter med att upprätthålla beteendet och att undvika återfall. Den vanligaste orsaken 
till återfall tidigt i aktivitetsstadiet är att man inte är mentalt förberedd för den kraft som 
krävs för att genomföra en beteendeförändring. Aktivitetsstadiet varar från sex månader 
till fem år. 

• Vidmakthållandestadiet (termination), ”jag utför min fysiska aktivitet vanemässigt och 
automatiskt”. Individen är helt säker på att inte återgå till sitt gamla beteendemönster, 
vad som än händer. Hos rökare har man sett att cirka 20 % når denna nivå. De flesta 
människor når aktivitetsstadiet.  

(9, 7, 22) 
 
Nästa del kallas för handlingssätt för förändring.  Den innehåller tio olika 
handlingssätt/strategier med vilka människor förflyttar sig mellan de olika förändringsstadierna. 
Handlingssätten kan liknas vid nycklar som låser upp dörrar. Fem handlingssätt är mer 
förknippade med erfarenhet och tankar och innebär mentala förberedelser för förändring. De är 
mer användbara i de tidiga stadierna. Handlingssätten är: medvetandegörande (söka ny kunskap 
och information), känsloupplevelse (positiva och negativa känslor kopplade till fysisk 
aktivitet), social omvärdering (hur påverkar fysisk aktivitet/inaktivitet mig och personer i min 
omgivning?), personlig omvärdering (att tanke- och känslomässigt omvärdera det personliga 
värdet med fysisk aktivitet) och närmiljöstrategier (vilka möjligheter till fysisk aktivitet finns 
det för mig). Resterande fem är mer beteende- eller aktivitetsinriktade. De är mer användbara 
mot slutet av förberedelsestadiet och i efterkommande stadier och står för strategier som 
innebär konkret handling. Dessa handlingssätt är: beteendeanpassning (att hantera situationer 
som innebär fysisk aktivitet), socialt stöd (att ta hjälp av andra för genomförande), belöning 
(vilken typ av belöning passar mig bäst?), engagemang (tro och känna att jag klarar av att vara 
regelbundet fysiskt aktiv) och situationskontroll (att ta kontroll över de situationer som leder till 
ökad fysisk inaktivitet) (7).  
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Den sista delen fokuserar på varför människor förändras. Här finns de faktorer som utgör 
drivkraften i förändringsarbetet och hjälper till att driva detta framåt.  De är ett viktigt 
komplement till de olika handlingssätten för förändring. Faktorerna  är aktivitetsspecifik 

självtillit (self-efficacy) och motivationsbalans. Motivationsbalans innebär att människor 
ändras utifrån personliga för- och nackdelar med ett nytt beteende, där det är viktigt att arbeta 
med att stärka fördelarna. Aktivitetsspecifik självtillit står för tillit till den egna förmågan att 
klara av en viss aktivitet, situation eller krav på färdighet inom ett specifikt område. Den 
utvecklas positivt via fyra områden; att lyckas, positiva förebilder, stöd från omgivningen och 
att fokusera på positiva känslomässiga och fysiska upplevelser (7). 
 
Det är viktigt att använda modellens alla delar för att nå ett lyckat resultat i arbete med 
beteendeförändring (7 s.66; 22 s.122). Förloppet är inte linjärt utan cykliskt och människor 
förflyttar sig fram och tillbaka mellan modellens olika stadier. Återfall till ett tidigare stadium, 
och kortvariga stopp i individens plan, är mycket vanligt (9).
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Bilaga 2. Tabell II: Skillnad  i energiförbrukning (>2500kJ per dag) mellan att vara 
aktiv och passiv i vardagen.  Exempel på Non Exercise Activity Thermogenesis (NEAT). 
 

Passiv kJ/dag Aktiv kJ/dag 

Arbete    

Tar hiss 3 våningar upp och ner. 3 Tar trappan 3 våningar upp och ner. 45 

E-postar till kollegor. 25 Går och pratar med kollegor. 35 

Transport    

Lämnar och hämtar barnen med bil. 50 Cyklar med barnen 20 min till och 

från skola/dagis. 

600 

Kör bil till och från arbetet. 75 Går till och från bussen/tåget till 

arbetet. 

450 

Hemma, inomhus    

Sitter och talar i telefon 30 min/dag. 45 Står och talar i telefon. 75 

Använder fjärrkontroll för att byta TV 

kanal. 

3 Reser sig upp för att byta TV kanal. 15 

Väntar på pizza-budet. 45 Matlagning i 30 min. 225 

Använder diskmaskinen. 75 Handdiskar 195 

Torktumlar tvätten torr. 0 Hänger tvätten torr. 35 

Anlitar städhjälp. 0 Städar en gång i veckan. 187 

Anlitar fönsterputsare en gång per månad. 0 Putsar fönstren var tredje månad. 16 

Hemma, utomhus    

Släpper ut hunden på tomten. 8 Går hundpromenad i 30 min. 450 

Klipper gräs med motorgräsklippare var 

tionde dag. 

26 Klipper gräs med handjagare var 

tionde dag. 

56 

Automattvättar bilen. 3 Handtvättar bilen en gång/månad. 35 

Fritidsaktiviteter    

Sitter framför TV eller dator. 68 Går en promenad/leker i 45 min. 675 

TOTAL ENERGIFÖRBRUKNING 426  3094 

Översatt från Sundhetsstyrelsen, Danmark. (www.sst.dk)  
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Bilaga 3. Tabell III: Beskrivning av databaser, sökord och urval av artiklar. 
 
 
Databas Sökord Resultat Urval 

1 
Cinahl 
(080926) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 transtheoretical.mp. or “TRANSTHEORETICAL 
STAGES OF CHANGE MODEL”/ 
 physical activity.mp. or Physical activity/ 
 OBESITY/ or obesity.mp. 
 Metabolic Syndrome X/ or metabolic syndrome.mp. 
 1 and 2 and 3 
 1 and 2 and 4 
 limit 5 to (abstracts and yr=”2000-2008”  

and (english or norwegian or swedish)) 
 
 

         
 
        598 
    12553 

18580 
 

2562 
          19 

0 
 

18 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
         6 

PubMed 
(080926) 
 
 
 
 
 
 
PubMed 
(081010) 
 

 transtheoretical 
 ”physical activity” 
 obesity 
 ”metabolic syndrome” 
 1 and 2 and 3 
 1 and 2 and 4 
 limit 5 to (abstracts and yr=”2000-2008”  

      and (english or norwegian or swedish)) 
8.   5 

 

700 
28920 

113295 
12114 

16 
0 
 

16 
17 

 
 
 
 
 
 
 

2 
1 

PsykINFO 
(080926) 

 transtheoretical.mp. 
 physical activity.mp. or exp Physical activity/ 
 OBESITY / or obesity.mp. 
 metabolic syndrome.mp. or Metabolic syndrome/ 
 1 and 2 and 3 
 1 and 2 and 4 
 limit 5 to (abstracts and yr=”2000-2008”  

      and (english or norwegian or swedish)) 
 

1138 
13727 
9303 

 
484 
11 

0 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Amed 
(080926) 

 transtheoretical 
 physical activity 
 obesity 
 metabolic syndrome 
 1 and 2 and 3 
 1 and 2 and 4 
 limit 5 to (abstracts and yr=”2000-2008”  

and (english or norwegian or swedish)) 
 

6 
925 
335 
26 

0 
0 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 
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Bilaga 4. Tabell IV: Presentation av de i litteraturstudien ingående studierna, i kronologisk ordning. 
 

Författar
e 

Design Titel Syfte Deltagare Intervention Resultat Hur har TTM 
använts i studien 
(för att främja 
fysisk aktivitet) 

Faghri 
PD. 
et al (33) 
2008 jan 
 
USA 

Prospe
ktiv 
experi
mentell 

E-technology 
and Pedometer 
Walking 
Program to 
Increase 
Physical 
Activity at 
Work. 

Att undersöka om ett 
stegräknarbaserat 
gångprogram, i 
kombination motiverande 
meddelanden via website 
och e-mail, kan motivera 
stillasittande anställda att 
öka sin fysiska aktivitet 
under en arbetsdag, samt bli 
mer förändringsbenägna så 
som det bedöms via TTM. 

206 anställda på två 
statsägda arbetsplatser 
(1100 anställda), där de 
flesta var stillasittande, 
som fullgjorde en 
hälsodeklaration och ett 
skattningsformulär 
baserat på den 
transteoretiska beteende 
förändringsmodellen. 
De rekryterades via 
massutskick av e-mail, 
informationsbrev och 
anslag på arbetsplatsen. 
Deltagarna anmälde sig 
frivilligt, detta för att 
undvika deltagare i 
förnekelsefasen. 
Exklusionskriterier: 
Medicinska problem 
som utgjorde hinder för 
att utföra moderat 
fysisk aktivitet. 50 % 
var 45 år eller äldre. 80 
% var kvinnor.  59 % 
var vita. Majoriteten 
var överviktiga med ett 
BMI på 27,3 +- 0,47. 
56 % fullföljde hela 10 
v programmet. 

Studiens intervention: Ett progressivt 10 veckors 
stegräknarbaserat gångprogram, där deltagarna själva fick 
välja hastighet och själva öka gånghastighet och tid. Antal 
steg under en arbetsdag mättes med stegräknare och tiden för 
gång noterades i en träningsdagbok. 
Motiverande e-mail skickades varje vecka, där deltagarna 
uppmuntrades att fortsätta gå, samt instruerade dem i att sätta 
mål och överkomma hinder. Meddelandena var på gruppnivå, 
fokuserade på att stärka självförtroendet etc. 
Studielängd: 10 veckor. 
 
Intervention fysisk aktivitet: 
Progressivt 10 veckors stegräknarbaserat gångprogram, där 
deltagarna själva valt gånghastighet och själva ökat hastighet 
och tid. Antal steg under en arbetsdag mättes med stegräknare 
och tiden för gång noterades i en träningsdagbok. Inget 
personligt möte, informationen förmedlades via e-mail. 
Mätmetod/fysisk aktivitet: Självskattad mängd fysisk 
aktivitet samt med stegräknare. 
 
 

Primära resultat: 
Signifikant förbättring 
avseende fysisk 
aktivitetsnivå mätt i 
antal steg/vecka samt 
blodtryck, av de 56 % 
som fullföljde studien. 
De flesta deltagarna 
hade förflyttat sig till en 
högre motivationsnivå. 
Det var ingen 
signifikant skillnad i 
vikt. 
 
Resultat fysisk 
aktivitet: Signifikant 
förbättring avseende 
fysiskaktivitetsnivå 
mätt i antal steg per 
vecka, från i medeltal 
per person 4185 +-174 
steg per vecka (vår 
kommentar: ca 600 
steg/dag, 
rekommendationen 
ligger på 10000 
steg/dag) vid start till 
23803 +-1720 steg per 
vecka som bäst (vår 
kommentar: ca 3400 
steg/dag). Avseende 
självskattad fysisk 
aktivitet var det 33 % 
av deltagarna som 
förflyttade sig från att 
inte alls vara aktiva till 
aktiva, vid studiens 
slut. Det var en 
signifikant ökning i 

Modellen har använts 
för att bestämma 
stadium av 
förändringsbenägenh
et före och efter 
intervention. 
 
Motiverande, icke 
individanpassade, e-
mail till personer i 
förberedelse- eller 
handlingsstadiet. 
Innehållet i e-mailen 
fokuserade på 
förändringsprocesser 
enligt TTM , som 
medvetandegörande, 
känsloanspelning, 
social omvärdering, 
personlig 
omvärdering, socialt 
stöd, beteende 
anpassning och 
stimulikontroll. 
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antal personer som i 
slutet av studien 
rapporterade att de 
levde upp till ACSMs 
(American College of 
Sports Medicin) 
rekommendationer på 
sammanlagt minst 30 
minuters måttlig fysisk 
aktivitet minst 5 dagar 
per vecka eller minst 20 
min intensiv fysisk 
aktivitet 3 eller fler 
dagar per vecka, vad 
gäller regelbunden mild 
till måttlig fysisk 
aktivitet. 
 

Johnson 
SS. 
et al (26). 
2007 okt 
 
USA 

RCT Transtheoretic
al Model-
based multiple 
behavior 
intervention 
for weight 
management: 
Effectiveness 
on a 
population 
basis. 

Att i en population av 
överviktiga/feta vuxna, 
genomföra den första 
randomiserade studien med 
en ett års uppföljning, för 
att undersöka effekten av 
ett skräddarsytt, TTM 
baserat hemprogram 
inriktat på en multipel 
beteendeförändring. 
Huvudmålet är en hälsosam 
viktkontroll. 

1277 deltagare 
rekryterades nationellt 
från register där 
personerna kontaktades 
via telefon (58,5%) och 
e-mail eller annonser 
(41,4%). 
Exklusionskriterier: 
Ålder: < 18 eller  >75 
år, BMI <25 eller 
>39,9, hjärtinfarkt,  
angioplastik, 
hjärtproblem och/eller  
kirurgi de sista 3 
månaderna, ätstörning, 
cancer, graviditet eller 
amning, deltagande i 
viktminskningsprogram
,, förnekelsestadie för 
beteendeförändring för 
hälsosamt ätande eller 
träning. 54% av 
deltagarna i 
interventionsgruppen 
avslutade studien. 
 
 

Studiens intervention: 
Interventionsgruppen mottog vid fyra tillfällen individuellt 
anpassat arbetsmaterial, skräddarsytt enligt TTMs olika delar 
(grad av förändringsbenägenhet, motivationsbalans, självtillit 
och förändringsprocesser). Arbetsmaterialet baserade sig på 
mätningar vid 0, 3, 6 och 9 månader. Arbetsmaterialet 
fokuserade på upp till tre beteenden: hälsosamma kostvanor 
(minskning av fett till 30% av kaloriintaget och minskning av 
det totala kaloriintaget med 500 kalorier/dag); måttlig träning 
(med mål att nå 30 min måttlig träning minst 5 dagar i 
veckan); att klara emotionell påfrestning utan att äta (att 
använda hälsosamma coopingstrategier snarare än att äta).  
Kontrollgruppen fick ingen intervention. 
Studielängd: 24 månader. 
 
Intervention fysisk aktivitet: Träning med mål att uppnå 30 
minuters måttlig fysisk aktivitetminst fem dagar i veckan. 
Mätmetod/fysisk aktivitet: Förändringsbenägenhet för fysisk 
aktivitet och planerad träning har mätts. 
 
 

Primära resultat: 
Signifikant mer 
förändringsbenägna 
avseende hälsosamt 
ätande, motion och att 
hantera emotionell 
stress. 
 
Resultat fysisk 
aktivitet: 
Signifikant mer 
förändringsbenägna 
avseende motion. 
 
 

Modellen har använts 
för att bestämma 
stadium av 
förändringsbenägenh
et vid 0, 3, 6 och 9 
månader.  
 
Deltagarna har vid 4 
tillfällen mottagit 
individuellt 
anpassat 
arbetsmaterial 
baserat på TTMs 
samtliga delar, via 
dator. 



 

Louise Andersson, Johanna Björklund: Uppsatsarbete omfattande 15 hp C, inom ämnet Sjukgymnastik, Höstterminen 2008            Bilaga 4 

Logue E. 
et al (27) 
2005 maj 
 
USA 

RCT Transtheoretic
al Model-
Chronic 
Disease Care 
for Obesity in 
Primary Care: 
A Randomized 
Trial. 

Att jämföra eventuell 
skillnad i hälsoeffekter hos 
överviktiga vuxna, om 
hälsovägledning 
individanpassas efter 
stadium av 
förändringsbenägenhet så 
som det beskrivs enligt 
TTM, eller utan denna 
modell. 

665 deltagare (336 i 
kontrollgruppen, 329 i 
interventionsgruppen) 
rekryterades via 
allmänläkare genom 
rekommendation, 
informationsbroschyrer, 
anslag i väntrum eller 
brev. Broschyrer och 
anslag i väntrum, 
tidningsartiklar, 
annonser vid kyrkor 
syftade till att sprida 
information till 
allmänheten om 
studien.  
Inklusionskriterier: 
Patient på någon av de 
15 
allmänläkarmottagning
arna som var knutna till 
studien. Män och 
kvinnor, 40-69 år, BMI 
>27 eller midja 
höftmått > 0,95 för män 
och 0,80 för kvinnor. 
Exklusionskriterier: 
Ingen tillgång till 
telefon, kognitiva 
svårigheter att förstå 
skriven och talad 
engelska över 
högstadienivå, 
graviditet, 
laktosintolerans, <6 
månader postpartum, 
rullstolsburen. 
Allmänläkarna 
exkluderade även 
högrisk patienter med 
hjärt- lungsjukdom. 
Cirka 80 % av 
deltagarna fullföljde 
studien. 
 

Studiens intervention: Båda grupper fick kost och motions 
råd, recept utifrån medicinskt behov samt utförde en 24- 
timmars kostregistrering vid tre tillfällen, med 6 månaders 
mellanrum. 
 Personerna i interventionsgruppen förändringssstadium 
bestämdes varannan månad avseende fem beteenden, samt 
mottog utifrån det anpassade råd. Beteendena var :ökad 
träning, ökad daglig aktivitet, ökad medvetenhet om 
tallriksmodellen, minskat fettintag via maten och ökad 
konsumtion av frukt och grönsaker. Via mail fick de 
individanpassade arbetsuppgifter. De fick ett 15 minuter långt 
telefonsamtal varje månad av kostrådgivare som var tränad 
att anpassa sitt bemötande utifrån det förändringsstadium 
individen benfann sig i. 
Studielängd: 24 månader. 
 
Intervention fysisk aktivitet: Graden av fysisk aktivitet mättes 
var sjätte månad i båda grupperna. Vid varje mättillfälle 
erhöll deltagarna kort rådgivning (10 minuter) samt skriftliga 
rekommendationer avseende kost och motion. De skriftliga 
rekommendationerna baserades på mätresultaten. 
Interventionsgruppen mättes även varannan månad för att 
bestämma grad av förändringsbenägenhet avseende fem 
beteenden, däribland ökad träning och ökad daglig aktivitet, 
och mottog utifrån det anpassade råd. Deltagarna fick 
arbetsuppgifter via e-mail varannan månad samt ett 15 
minuters långt telefonsamtal av en viktminskningsrådgivare 
varje månad. 
Mätmetod/fysisk aktivitet: Självrapportering av antal 
motionsminuter per vecka. 
 

Primära resultat: 
Det fanns ingen 
signifikant skillnad 
avseende 
viktförändring, 
midjemått, energiintag 
blodtryck och blodfetter 
mellan interventions- 
och kontrollgrupp. 
TTM gruppen 
ansträngde sig mer för 
beteendeförändring de 
första 6 till 12 
månaderna, men 
återföll senare och 60 
procent av deltagarna 
hade kvar sin 
ingångsvikt efter 24 
månader. 
 
Resultat fysisk 
aktivitet: 
Signifikant ökning av 
antalet motionsminuter 
per vecka. 

Modellen har använts 
för att bestämma 
stadium av 
förändringsbenägenh
et i 
interventionsgruppen
. 
 
Via mail har 
interventionsgruppen 
fått arbetsuppgifter, 
individuellt 
anpassade, efter det 
aktuella 
förändringsstadiet 
samt ett 15 minuters 
långt telefonsamtal 
varje månad av 
kostrådgivare, tränad 
för att bemöta 
deltagarna utifrån 
akutellt 
förändringsstadie. 
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Oldroyd 
JC. 
et al (28) 
2005 apr 
 
Stor- 
britannie
n 

RCT Randomized 
controlled trial 
evaluating 
lifestyle 
interventions 
in people with 
impaired 
glucose 
tolerance. 

Att utvärdera effekten av 
livsstilsinterventioner hos 
människor med försämrad 
glukostolerans. 

78 män och kvinnor 
med europeiskt 
ursprung, 24-75 år, med 
diagnostiserad 
glukosintolerans (IGT). 
Exklusionskriterier: 
gravida, pågående 
kostbehandling, 
oförmögenhet att 
genomföra måttlig 
fysisk aktivitet. 
69 % fullföljde studien. 

Studiens intervention: 
Motiverande rådgivning/samtal, baserad på TTM, av dietist 
och sjukgymnast.vid 12 tillfällen under 24 månader. Syftet 
var att ta fram en individuell handlingsplan för 
beteendeförändring.  
Dietisten uppmuntrade till att äta regelbundna måltider, äta 
mer frukt och grönsaker, att reducera fettinnehållet i maten, 
minska sockerintag och att äta fiberrikt. Målet var att 
reducera BMI till < 25  
och ett fettintag </= 30 % av det totala energiintaget/dag etc. 
Sjukgymnasten hjälpte till att utforma en individuellt 
anpassad handlingsplan för fysisk aktivitet utifrån förmåga 
och interesse. Målet var att nå 20-30 minuter 
konditionsträning minst 1 ggr/v. 
Kontrollgruppen fick ingen intervention. 
Studielängd: 24 månader. 
 
Intervention fysisk aktivitet: 
Motiverande samtal baserat på TTM av dietist och 
sjukgymnast vid 12 tillfällen under 24 månader. 
Sjukgymnasten hjälpte till att utforma en individuellt 
anpassad handlingsplan för fysisk aktivitet utifrån förmåga 
och intresse. Målet var att nå 20-30 minuters 
konditionsträning minst en gång i veckan. Deltagarna 
uppmuntrades bland annat att promenera, cykla, simma, 
dansa och spela golf. Samtliga deltagare erbjöds upp till 80 % 
rabatt på tillgängliga kommunala idrottsanläggningar. 
Deltagarna träffades personligen med dietist och sjukgymnast 
i 15-20 minuter vid varje tillfälle. 
Mätmetod/fysisk aktivitet: Den fysiska aktiviteten mättes via 
frågeformulär och shuttle walking test.  
 

Primära resultat: 
Signifikant skillnad i 
total fettkonsumtion, 
ökad fysisk aktivitet på 
fritiden samt minskat 
BMI och sänkt fastande 
insulin i serum efter 6 
månader. 
Förändringen kvarstod 
efter 24 månader.  
 
Resultat fysisk 
aktivitet: 
Signifikant ökad 
själrapporterad fysisk 
aktivitet på fritiden 
efter 6 månader. 
Förändringen kvarstod 
efter 24 månader. Ingen 
förbättring avseende 
shuttle walking test och 
relativt liten minskning 
av vilopulsen. 
 
 

Personliga 
motiverande samtal 
(MI), med TTM som 
teoretisk grund, för 
att ta fram 
individuella 
handlingsplaner, 12 
tillfällen under 24 
månader. 

Riebe D. 
et al (29) 
2004 nov 
 
USA 

RCT Long-time 
maintenance 
of exercise and 
healthy eating 
behaviors in 
overweight 
adults. 

1. Utvärdera 
långtidseffekten av ett TTM 
baserat viktkontrolls 
program. 
2. Undersöka om TTM 
baserad återkoppling 
förbättrar/påverkar ett 
bibehållande av ett 
förändrat diet- och 
träningsbeteende. 
3. Undersöka om 
användandet av medierande 
TTM variabler, tex 

190 vuxna, 18 år och 
uppåt (medelåldern var 
50, 2 +- 9,2) med 
övervikt och fetma 
(BMI 27-40), varav 97 
% utbildade kaukasier, 
varav 78 % var kvinnor 
Deltagaran rekryterades 
på frivillig basis. 
Exklusionskriterier: 
Aktiv cancer, typ 1 
diabetes, depression, 
ätstörning samt om 

Studiens intervention: Alla deltog i ett 6 månaders 
viktkontroll program med fokus på livsstilsförändring 
(motion, nutrition, rådgivning med inriktning mot 
beteendeförändring baserad på TTM) snarare än på 
viktminskning. I första delen på 3 månader var det 2 st 2 tim 
lektioner varje vecka, 1 tim teori och 1 tim motion på 60-70% 
av max. Deltagarna fick individuell t inriktad rådgivning för 
beteende förändring vid tre tillfällen, 2 ggr i grupp och en via 
mail. 
Interventionsgruppen fick efter 9 respektive 12 månader 
individuellt anpassad TTM- baserad rådgivning via mail. 
Kontrollgruppen fick vid samma tillfällen mer allmän, 
aktivitetsinriktad information om kost och motion. 

Primära resultat: 
1. Vid 24 månaders 
uppföljningen hade 
individerna bibehållit 
minskningen i vikt, 
procent kroppsfett, 
kaloriintag, procent 
kilokalorier mättat fett 
samt ökningen 
avseende antalet 
motionsminuter per 
vecka. 
2. Individer som var 

Modellens tre delar 
har använts för 
samtliga deltagare. 
Dels för att 
bestämma stadium av 
förändringsbenägenh
et och som teoretisk 
grund för hela 
interventionen., dels 
för att se i vilken 
utsträckning de olika 
förändringsprocesser
na samt de 
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aktivitetsspecifik själtillit, 
skiljer sig  mellan de som 
lyckas behålla en 
beteendeförändring och de 
som antingen misslyckas 
med en förändring eller 
genomför en 
beteendeförändring, men 
återfaller. 

motion eller om 
reducerat fettintag var 
kontraindicerat av 
medicinska skäl. 
55% fullföljde studien. 
 

Studielängd: Interventionstid 12 månader, uppföljning efter 
24 månader. 
 
Intervention fysisk aktivitet: 
Alla deltog i ett sex månaders viktkontrollprogram med fokus 
på livsstilsförändring (motion, nutrition, rådgivning med 
inriktning på beteendeförändring) snarare än på 
viktminskning. Första delen på tre månader bestod av två 
stycken tvåtimmars lektioner i grupper om 11-15 personer 
varje vecka, varav en timma teori och en timma motion på 
60-70% av max. Interventionsgruppen fick efter 9 respektive 
12 månader individuellt anpassad TTM-baserad rådgivning 
via e-mail. Kontrollgruppen fick vid samma tillfällen allmän, 
aktivitetsinriktad information om kost och motion.  
Mätmetod/fysisk aktivitet: Fysisk aktivitet mättes med 
frågeformulär där deltagarna skulle precisera hur många 
dagar per vecka (frekvens), hur många minuter per tillfälle 
(duration) och hur länge de hade tränat på den nivån. Ett 
gångtest på gåband utfördes, modifierat efter Naughton-
Balke. 
 
 

fortsatt aktiva vid 24 
månader och de som 
bibehållit en hälsosam 
kost vid 24 månader, 
hade i högre grad 
använt sig av 
medierande TTM 
variabler samt 
förändringsprocesser.  
3. Det var ingen 
skillnad mellan 
interventions- och 
kontrollgrupp avseende 
TTM-baserad 
återkoppling eller 
generellt 
aktivitetsinriktade 
information. 
 
Resultat fysisk 
aktivitet: 
Ökning avseende antal 
motionsminuter per 
vecka. Vid 24 månaders 
uppföljningen hade 
individerna bibehållit 
ökningen. 

medierande TTM 
variabler som 
aktivitetsspecifik 
självtillit och 
motivationsbalans 
(för- och nackdelar 
för förändring) 
använts.  
 
 
 
 

Logue 
EE. 
et al (34) 
2004 sep 
 
USA 

Prospe
ktiv  
kohort 
 

Longitudinal 
Relationship 
between 
Elapsed Time 
in Action 
Stages of 
Change and 
Weight Loss. 

Att undersöka förhållandet 
mellan antalet perioder som 
individer befann sig i 
handlings- och 
aktivitetsstadiet för fysisk 
aktivitet relaterat till 

viktförändring.. 

329 personer 
rekryterades via 15 
allmänläkare i 
nordöstra Ohio. De 
rekryterades genom 
rekommendation, 
informationsbroschyrer 
om studien, anslag i 
väntrum eller brev som 
skickades till möjliga 
deltagareidentifierade 
av allmänläkare. 
Primärvårdspatienter 
mellan 40 och 69 år, 
BMI >27 eller midja 
höftmått > 0,95 för män 
och 0,80 för kvinnor. 
Exklusionskriterier: 

Studiens intervention: Ett överviktsprogram för 
primärvårdspatienter baserat på TTM och behandling vid 
kroniskt sjukdom. Mätningar har gjorts vid 0, 6, 12 och 24 
månader. 
De fem primära målen för beteendeförändring inkluderade: 
ökad planerad träning och fysisk aktivitet i dagliga livet, 
minskat fettintag i maten, ökad intag av frukt och grönsaker 
samt ökat medvetande om tallriksmodellen. 
Studielängd: 24 månader. 
 
 
Intervention fysisk aktivitet: Ett överviktsprogram för 
primärvårdspatienter baserat på TTM.  Deltagarna mottog e-
mail samt telefonsamtal från en viktminskningsrådgivare. 
Råden avseende på fysisk aktivitet var ökad 
vardagsmotionen, till exempel att ta trapporna i stället för 
hissen. 
Mätmetod/fysisk aktivitet: Fysisk aktivitet har inte mätts 

Primära resultat: 
Det fanns ett signifikant 
förhållande mellan 
antalet perioder (0-4) 
som individer befann 
sig i handlings- och  
aktivitetsstadiet för var 
och ett av de fem 
områdena för 
beteendeförändring, 
och viktminskning. 
Primärt utfallsmått: 
Viktminskning eller 
viktuppgång på 5% vid 
uppföljning vid 18 och 
24 månader. 
 
Resultat fysisk 

Modellen har använts 
för att bestämma 
vilket stadium av 
förändringsbenägenh
et individer befunnit 
sig i. 
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Ingen tillgång till 
telefon, kognitiva 
svårigheter att förstå 
skriven och talad 
engelska över 
högstadienivå, 
graviditet, 
laktosintolerans, <6 
månader postpartum, 
rullstolsburen. Allvarlig 
hjärt- lungsjukdom. 
28% var 
afroamerikaner. 89% 
fullföljde studien. 

specifikt. Man har mätt antalet tidsperioder i handlings- och 
aktivitetsstadiet för fysisk aktivitet. 
 

aktivitet: 
Det fanns ett signifikant 
förhållande mellan 
antalet perioder (0-4) i 
handlings- och 
aktivitetsstadiet och 
viktminskning för var 
och ett av fem 
områden, däribland 
ökad planerad träning 
samt fysisk aktivitet i 
dagliga livet. 
 

Frenn M. 
et al (30) 
2004 apr 
 
USA 

Kvasi 
experi
mentell 

Changing the 
tide: an 
Internet/video 
exercise and 
low-fat diet 
intervention 
with middle-
school 
students. 

Att undersöka effekterna av 
hälsovägledning som 
syftade till att öka graden 
av fysisk aktivitet samt 
minska dagligt procentuellt 
fettintag.  

Barn, 12-14 år, 
rekryterade från en 
mångkulturell skola, 
vars familjer definieras 
som låginkomsttagare. 
178 elever inbjöds att 
delta i studien och 103 
elever fick målsmans 
godkännande. Kontroll- 
respektive 
interventionsgrupp 
slumpades klassvis. I 
gruppen för fysisk 
aktivitet ingick 60 
elever i kontrollgruppen 
och 43 i 
interventionsgruppen. I 
gruppen för kostråd 
ingick 49 elever i 
kontrollgruppen och 40 
i interventionsgruppen.  
Det fanns ingen 
statistisk skillnad 
mellan grupperna innan 
interventionen 
avseende demografiska 
förhållanden, 
förändringsbenägenhet 
eller utfallsvariablerna .  
Otydligt hur många 
som avslutade studien. 

Studiens intervention: Under en månad har eleverna vid 8 
tillfällen fått video/Internet distribuerad hälsovägledning på 
2-3 minuter avseende ökad fysisk aktivitet (3 tillfällen) och 
minskat fett intag i kosten (5 tillfällen) under lektionstid. 
Rådgivningen anpassades utifrån förändringsbenägenhet 
enligt TTM.  
Studielängd: 1 månad/8 tillfällen. 
 
 
Intervention fysisk aktivitet: 
Under en månad fick eleverna, på lektionstid, vid åtta 
tillfällen video/internetbaserad hälsovägledning på 2-3 
minuter. 3 tillfällen var inriktade på ökad fysisk aktivitet. 
Rådgivningen anpassades utifrån förändringsbenägenhet 
enligt TTM. Definitionen på regelbunden fysisk aktivitet är 
träning minst 5 dagar per vecka i minst 30 min, inklusive 
intensiv träning tre gånger per vecka i 20 minuter. 
Mätmetod/fysisk aktivitet: Frågeformulär. 
 

Primära resultat: 
Bland de elever som 
deltog i mer än hälften 
av 
rådgivningstillfällena 
visades signifikant ökad 
grad av fysisk aktivitet 
samt signifikant 
minskat procentuellt 
fettintag i kosten. 
 
Resultat fysiska 
aktivitet: 
Bland de elever som 
deltog i mer än hälften 
av 
rådgivningstillfällena 
ökade graden av fysisk 
aktivitet signifikant. 

Modellen har använts 
för att bestämma 
vilket stadium av 
förändringsbenägenh
et eleverna befunnit 
sig i och därefter gett 
stadieanpassad 
Internet baserad 
hälsovägledning. 
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Byfield 
C. 
et al (31) 
2003 
jul/aug 
 
USA 

RCT Using Self-
efficacy and a 
Transtheoretic
al Model to 
Develop a 
Physical 
Activity 
Intervention 
for Obese 
Women. 

Utveckla ett 24 veckors 
program för att främja 
fysisk aktivitet bland 
överviktiga, stillasittande 
kvinnor. Den 
transteoretiska modellen 
och teorin om 
aktivitetsspecifik självtillit 
(self efficacy) har använts 
som teoretisk grund för 
programmet.  
 
Man avsåg att mäta 
förändringar i användandet 
av förändringsprocesser 
samt förändring i 
aktivitetsspecifik självtillit. 
Fokus har legat på att öka 
graden av fysisk aktivitet 
hos personer med fetma, 
med eller utan viktnedgång, 
för att förbättra hälsan. 

Rekrytering skedde via 
tidningsannonser, 
internetannonser via ett 
universitets datasystem. 
58 friska, 
överviktiga/feta (BMI 
medel 36,1), 
stillasittande, främst 
vita kvinnor, yngre än 
50 år med en 
medelålder på 46,7 år, 
rekryterades. De bodde 
och arbetade inom ett 
begränsat område från 
universitet.  
Exklusionskriterer:  
1.Anamnes på 
hjärtsjukdom, stroke 
eller diabetes.  
2. Nyligen varit fysisk 
aktiv minst 3 dagar/v, i 
20 min eller mer vid 
varje tillfälle. 
3. Nyligen deltagit i ett 
organiserat 
viktkontrollprogram 
eller följt ett 
viktminskningsprogram
.  
4. Planerar att flytta. 
5. Är eller planerar att 
bli gravid.  
6. Medicinering som 
påverkar fysisk 
prestation, tex 
betablockare. 
7. Tar medicin som kan 
påverka metabolismen 
eller aptiten (förutom p-
piller). 
8. Rökning, eller om 
man slutat röka < 3 
månader före studien. 
76 % avslutade studien. 

Studiens intervention: 24 v  teoribaserat aktivitetsprogram för 
ökad fysisk aktivitet. Målet, som var detsamma för kontroll- 
och interventionsgrupp, var att förändra individernas tankar 
och beteende för fysisk aktivitet, samt att klara 30 minuters 
måttligt intensiv fysisk aktivitet minst 4 dagar per vecka. 
Dosen för att nå målet skulle successivt ökas under 24 v. 
Livsstilsgruppen träffades i grupp en gång per vecka i 16 
veckor, 90 minuter per gång. Därefter träffades gruppen en 
gång varannan vecka i 8 veckor. Innehållet fokuserade på att 
identifiera hinder för fysisk aktivitet och att använda 
förändringsprocesser enligt TTM för att minska eller 
eliminera dessa hinder. Deltagaren instruerades även att 
integrera små mängder av fysisk aktivitet i sina dagliga 
rutiner. Fältbesök gjordes för att prova olika fysiska 
aktiviteter i syfte att stärka deltagarnas själtillit för fysisk 
aktivitet.  
Kontrollgruppen fick ett FAR recept baserat på ACSM 
(American  College of Sports Medicine) rekommendationer, 
ett 24 veckors fritt medlemskap i en lokal hälsoklubb med 
träningsutrustning samt 4 utbildningstillfällen i grupp inriktat 
på att påbörja och upprätthålla ett träningsprogram. De 
uppmuntrades träna på hälsoklubben, men hade även valet att 
träna hemma. De uppmuntrades att hitta en träningspartner 
samt att föra träningsdagbok. 
Studielängd: Intervention 24 veckor, uppföljning efter 48 
veckor. 
 
Intervention fysisk aktivitet: 24-veckors teoribaserat 
aktivitetsprogram för ökad fysisk aktivitet. Målet, som var 
detsamma för kontroll- och interventionsgrupp, var att 
förändra individernas tankar och beteenden för fysisk 
aktivitet samt att klara 30 minuters måttligt intensiv fysisk 
aktivitet minst 4 dagar per vecka. Dosen för att nå målet 
skulle successivt ökas under 24 veckor. Livsstilsgruppen 
träffades i grupp en gång per vecka i 16 veckor 90 minuter 
per gång. Därefter träffades gruppen en gång varannan vecka 
i 8 veckor. Innehållet fokuserade på att identifiera hinder för 
fysisk aktivitet och att använda förändringsprocesser enligt 
TTM för att minska eller eliminera dessa hinder. Deltagarna 
instruerades även att integrera små mängder av fysisk 
aktivitet i sina dagliga rutiner. Fältbesök gjordes för att prova 
olika fysiska aktiviteter i syfte att stärka deltagarnas självtillit 
för fysisk aktivitet. Kontrollgruppen fick ett FAR-recept 
baserat på American College of Sports Medicine (ACSM) 
rekommendationer, ett 24-veckors fritt medlemskap i en lokal 

Primära resultat: 
Det var signifikanta 
skillnader i 
användandet avseende 
åtta av 
förändringsprocesserna, 
aktivitetsspecifik 
självtillit, grad av fysisk 
aktivitet samt kondition 
i interventionsgruppen 
efter 24 veckor. Alla 
förändringar utom en, 
kvarstod efter 48 
veckor.  
I kontrollgruppen var 
det en signifikant 
skillnad i 2 av 
förändringsprocesserna 
och ingen skillnad för 
övrigt.  
 
Resultat fysiska 
aktivitet: 
Det fanns signifikanta 
skillnader i 
användandet avseende 
åtta av 
förändringsprocesserna, 
aktivitetsspecifik 
självtillit, grad av fysisk 
aktivitet samt kondition 
i interventionsgruppen 
efter 24 v. Alla 
förändringar utom en 
kvarstod efter 48 
veckor. I 
kontrollgruppen fanns 
en signifikant skillnad i 
två av 
förändringsprocesserna 
och ingen skillnad för 
övrigt. 

Modellen har använts 
för att bestämma 
stadium av 
förändringsbenägenh
et, aktivitetsspecifik 
självtillit samt hur 
och i vilken 
omfattning 
förändringsprocesser
na  enligt TTM 
användes.  
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hälsoklubb med träningsutrustning samt fyra 
utbildningstillfällen i grupp, inriktade på att påbörja och 
upprätthålla ett träningsprogram. De uppmuntrades att träna 
på hälsoklubben, men hade även valet att träna hemma. De 
uppmuntrades att hitta en träningspartner samt att föra 
träningsdagbok.   
Mätmetod/fysisk aktivitet: Fysisk aktivitet mättes genom att 
använda PAR, en intervjuguide innehållande sex målområden 
kring energikrävande aktivitet och sömn under den senaste 
veckan. Intervjun genomfördes via telefon av en för 
formuläret tränad intervjuare. Submaximalt konditionstest på 
cykel enligt Åstrand. 
 

Greene 
GW. 
et al (35) 
2003 maj 
 
USA 

Pilot 
studie 

A Pilot Home-
Based, 
Healthy 
Lifestyle 
Weight 
Management 
Program. 

Utvärdera ett 12 veckors, 
hembaserat 
viktkontrollprogram, 
baserat på den 
transteoretiska 
beteendeförändrings 
modellen (TTM), 
konstruerad för att hjälpa 
överviktiga vuxna att 
minska fett- och 
kaloriintag, samt öka fysisk 
aktivitet. Fokus har legat på 
livsstilsförändring för 
förbättrad hälsa. 

31 överviktiga vuxna, 
med ett BMI 27-40, 
främst välutbildade 
kvinnliga kaukasier, 
icke rökare. De 
rekryterades från 2 
läkarmottagningar som 
valde ut lämpliga 
personer för frivilligt 
deltagande.  
Exklusionskriterier: 
inga livshotande 
sjukdomar, 
insulinbehandlad 
diabetes. 
 
20 personer (65 %) 
genomförde 12 v 
programmet och 16 
personer (52 %) 
svarade på 6 månaders 
uppföljningen. 

Studiens intervention: 12 veckors program via mail, ett mail 
per vecka bestående av integrerad rådgivning om kost, 
motion och beteendeförändring baserat på TTM. Syftet har 
varit att skapa verktyg på en populationsnivå, för att bibehålla 
en beteendeförändring snarare än att gå ner i vikt. 
Studielängd: Intervention i 3 månader, uppföljning efter 6 
månader. 
 
Intervention fysisk aktivitet: 12-veckors program via mail, ett 
mail per vecka, bestående av integrerad rådgivning om kost, 
motion och beteendeförändring baserat på TTM. Syftet har 
varit att skapa verktyg för att bibehålla en beteendeförändring 
snarare än att gå ner i vikt. Mätmetod/fysisk aktivitet: 
Åstrands submaximala konditionstest på cykel. 
 

Primära resultat: 
Viktminskning på i 
genomsnitt 4,6 kg på 6 
månader, minskat intag 
av fett, ökad 
konsumtion av frukt 
och grönsaker samt 
förbättrad kondition. 
 
Resultat fysiska 
aktivitet: 
Signifikant förbättrad 
kondition. 

Modellen har använts 
för att bestämma 
stadium av 
förändringsbenägenh
et och som teoretisk 
grund för 
interventionen. 
 

Frenn M. 
et al (32) 
2003 feb 
 
USA 

Kvasi 
experi
mentell 

Stage-Based 
Interventions 
for Low-Fat 
Diet With 
Middle School 
Students. 

Undersöka effekten av ett 
interventionsprogram, 
baserat på en kombination 
av Health Promotion Model 
och TTM, vid fyra 
lektionstillfällen. 
Interventionen syftade till 
att minska procentuellt 
fettintag i maten samt ökad 
fysisk aktivitet.  

Barn 12-14 år 
(medelåldern 13,82), 
rekryterade från en 
mångkulturell 
stadsskola vars familjer 
definieras som 
låginkomsttagare. Av 
220 möjliga studenter 
fick 182  målsmans 
godkännande att delta i 

 Studiens intervention: 4 undervisningstillfällen på 45 
minuter i klassrum, baserade på HP/TTM, inriktade på att 
minska fett i maten och öka den fysiska aktiviteten. De flesta 
elever var enligt TTM i förnekelse- eller begrundande stadiet. 
De elever som befann sig i förberedelse-, handlings- eller 
vidmakthållandestadiet erhöll även undervisning i mindre 
smågrupper separat. 
Studielängd: Ej angiven. 
 
Intervention fysisk aktivitet: Fyra undervisningstillfällen på 

Primära resultat: 
Procentuellt fettintag i 
mat var signifikant 
mindre för 
interventionsgruppen 
jämfört med 
kontrollgruppen.  
 
 
Resultat fysiska 

Modellen har använts 
för att bestämma 
stadium av 
förändringsbenägenh
et.  
Undervisning på 
gruppnivå anpassat 
efter 
förändringsstadium. 
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Frågeställningarna lyder:  
Kan demografiska 
(befolknings-) variabler och 
tillgång till mat med låg 
fetthalt, uppfattad självtillit, 
för- och nackdelar för 
förändring, samt 
förändringsbenägenhet, 
förutsäga det procentuella 
fettintaget hos elever på 
mellanstadiet? 
Kan en intervention som 
bygger på 4 
lektionstillfällen, baserad 
på HP/TTM, signifikant 
förbättra matvanor samt 
öka mängden av fysisk 
aktivitet jämfört med en 
kontrollgrupp som inte får 
interventionen? 

studien. Analys gjordes 
från de 74 elever  med 
komplett data. 40 % 
avslutade studien.  

45 minuter i klassrum baserat på Health Promotion Model 
och TTM, inriktade på att minska fett i maten och öka fysisk 
aktivitet. 
Mätmetod/fysisk aktivitet: Frågeformulär, Child an 
Adolescent Activity Log (CAAL).  
 

aktivitet: 
Signifikant ökad mängd 
fysisk aktivitet per 
vecka i 
interventionsgruppen. 
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Bilaga 5. Tabell V: Granskning utifrån PEDro-skalan (Physiotherapy Evidence-Based Database 
scale) av de 7 studierna med kontrollgrupp. De första kriteriet är inte poänggivnade. De övriga 
kriterierna ger en poäng för ja. En högre poäng avspeglar högre studiekvalitét. Skalan är fritt översatt 
och tidigare använd i en litteratursammanställning (24). 
 
 

Kriterier Johnsson 
SS et al 

2007 
(26) 

Logue 
EE et 

al 
2005 
(27) 

Oldroyd 
JC et al 
2005 
(28) 

Riebe 
D et al 
2004 
(29) 

Frenn 
M et 

al 
2004 
(30) 

Byfield 
C et al 
2003 
(31) 

Frenn 
M et 

al 
2003 
(32) 

1. Var kriterierna för urvalet 
av deltagare specifikt 
beskrivna? 

Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2. Gjordes randomisering av 
deltagarna till experiment 
respektive kontrollgrupp? 

Ja Ja Ja Ja 
 

Nej Ja Nej 

3. Var randomiseringen 
dold? 

Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej 

4. Var grupperna lika vid 
studiens start avseende det 
viktigaste prognostiska 
indikatorerna? 

Ja Nej Nej 
 

Ja Ja Nej Ja 

5. Var det dolt för 
deltagarna vilken grupp de 
tillhörde? 

Nej  
 

Nej Nej 
 

Nej Nej Nej Nej 

6. Var det dolt för 
terapeuten som utförde 
behandlingen vilken grupp 
deltagaren tillhörde? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

7. Var det dolt för den 
person som utvärderade 
vilken grupp deltagaren 
tillhörde? 

Nej 
 

Nej Nej 
 

Nej Nej Nej Ja 

8. Kunde mätresultat fås för 
det primära utfallsmåttet 
från minst 85 % av alla 
deltagare? 

Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja 

9. Fick alla deltagare den 
behandling som den 
personen randomiserades 
till? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

10. Redovisas de statistiska 
jämförelserna mellan 
grupperna för minst ett 
primärt utfallsmått? 

Ja Ja Ja Ja Ja 
 

Ja Nej 

11. Redovisas centralmått 
och variationsmått för minst 
ett primärt utfallsmått? 

Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej 

Totalt 4/10 7/10 5/10 5/10 3/10 4/10 4/10 
 
 

 


