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Syfte: Belysa vilka faktorer som kan motivera till ökad fysisk aktivitet hos patienter i riskzon för eller patienter 
med diagnos diabetes mellitus typ 2.  
Metod: Examensarbetet har utförts som en litteraturstudie med hjälp av Polit och Becks niostegsmodell. 
Artiklar har sökts i tre databaser, Cinahl, Pubmed och Swemed+. Antalet artiklar som kunde användas till 
resultatet var tio stycken varav åtta kvalitativa och två kvantitativa.   
Resultat: Resultatet som framkommit visas i fyra huvudkategorier: Förbättrad hälsa och viljan att må bättre, 
stöd och uppmuntran från andra, aktiv vardag och förebygga och lindra symptom vid diabetes mellitus typ 2.  
Slutsats: Litteraturstudiens resultat är hämtat från olika kulturer men trots detta framkom att 
motivationsfaktorerna var relativt lika världen över. Generellt måste individen ha en inre motivation för att 
kunna inspireras av den yttre motivationen. Synen på vad som är fysisk aktivitet är olika på individnivå. 
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Introduktion 

Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom och är till stor del ett resultat av fysisk 

inaktivitet och övervikt. Diabetes mellitus typ 2 utgör 90 % av personer med diabetes 

runt om i världen (World Health Organization [WHO] 2015). Fyra miljoner människor 

avlider varje år i följdsjukdomar till diabetes mellitus typ 2 och den förväntade 

livslängden minskar med 15 år för personer som blivit diagnostiserade (Faskunger 

2013; Hamilton et al. 2007). Även livskvaliteten är lägre, speciellt när det gäller 

välbefinnande och upplevd hälsa, för personer med diabetes än för personer utan 

kronisk sjukdom (Rubin et al. 1999). Livsstilsförändringar som inkluderar ökad fysisk 

aktivitet, hälsosam kost och viktnedgång har visat sig vara effektivt när det gäller att 

förebygga diabetes mellitus typ 2. Vinsterna av viktnedgång är positiva men 

utmaningen ligger i att motivera vuxna överviktiga personer till att börja motionera 

regelbundet (Gill & Cooper 2008). 

 

Diabetes mellitus typ 2 

Diabetes mellitus typ 2 innebär att kroppen fortfarande producerar insulin men i 

otillräcklig mängd, ofta i kombination med att kroppens vävnader är insulinresistenta, 

vilket betyder att glukosupptaget i muskler och fettvävnad är reducerad, eftersom 

insulinets effekt är begränsad. Dessutom ökar insulinet glukosproduktionen i levern 

(Ericson & Ericson 2013). Detta leder till förhöjda nivåer av plasmaglukos med 

störningar av kolhydrat- fett- och proteinmetabolismen (The Diabetes Control and 

Complications Trial [DCCT] 1993).  

Fysisk aktivitet är en av de främsta behandlingar till ett lägre blodsocker vid diabetes 

mellitus typ 2 på grund av dess samverkande åtgärder med insulin i insulinkänsliga 

vävnader (Anderssen 2007; Albright et al. 2000). Fysisk aktivitet kan förbättra 

insulinkänslighet hos äldre individer till en nivå som motsvarar densamma som hos 

unga personer som är fysiskt aktiva (Anderssen 2007). Diabetes mellitus typ 2 brukar 

kallas åldersdiabetes på grund av debut vid hög ålder, men eftersom den numera 

debuterar i allt lägre åldrar används begreppet mer sällan (Ericson & Ericson 2013; 

Whincup et al. 2010). Riskfaktorer för att utveckla diabetes och hjärtsjukdomar har visat 

sig vara närvarande från skolåldern, vilket betonar behovet av strategier för att minska 

risken för faktorer som kan utveckla diabetes mellitus typ 2 tidigare i livet (Whincup et 

al. 2010). Desto längre tid som ges åt stillasittande desto högre är risken att utveckla 

diabetes mellitus typ 2 och i och med den ökande tillgången till datorer, TV och 

automatisering av sysslor i hemmet tenderar trenden att fortsätta (Faskunger 2013; 

Hamilton et al. 2007).  

 

Riskfaktorer att utveckla diabetes mellitus typ 2 

Människan spenderar i allt större utsträckning mer tid stillasittande, detta är en av de 

största riskfaktorerna för att utveckla diabetes mellitus typ 2 (Faskunger 2013; Hamilton 

et al. 2007). Förutom en stillasittande livsstil är övervikt, bukfetma och ohälsosamma 
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kostvanor i kombination med rökning och psykosocial stress samt i viss mån 

högriskbruk av alkohol som gör att patienter har en ökad risk att utveckla diabetes 

mellitus typ 2 (Mozaffarian et al. 2009; Schulze et al. 2007; Hu et al. 2001). Faktorer 

som hypertoni, dyslipedemi och i viss mån hereditet gör också att patienten kan hamna i 

en högriskzon (Ericson & Ericson 2013; Berne 2011). Första stadiet till diabetes 

mellitus typ 2 är insulinresistens och den är möjlig att motverka med hälsosam 

viktminskning och då med fysisk aktivitet (Faskunger 2013; Rubin et al. 1999). Därför 

uppmuntras personer med eller i riskzon för diabetes mellitus typ 2 att öka den fysiska 

aktiviteten (Thomas et al. 2009). 

 

Fysisk aktivitet 

Människokroppen är byggd för rörelse. Kropp och själ mår bra av fysisk aktivitet. De 

flesta av våra organ och vävnader påverkas positivt av fysiskt arbete och anpassar sig 

till regelbunden träning (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling 

[FYSS] 2011a). Fysisk aktivitet beskrivs som viljestyrda kroppsrörelser och är en följd 

av skelettmuskulaturens sammandragning samt utförs regelbundet, aktiviteten bör 

innehålla en tillräckligt hög intensitets nivå för att kunna leda till en fysisk förändring 

och resultera i en ökad energiförbrukning (O´Halloran et al 2014; Shepard et al. 1999). 

Faskunger (2013) definierar olika exempel på fysisk aktivitet som: kratta löv, gå i 

trappor, styrketräna eller springa maraton.  

Hälsofrämjande fysisk aktivitet är all aktivitet som visar sig förbättra hälsan och 

kroppens fysiska egenskap utan att öka risken för skada. För att utvinna hälsovinster 

genom fysisk aktivitet ska graden av aktiviteten vara måttlig till hög intensitet där 

promenad i raskt tempo eller lätt jogging är av måttlig grad och längdskidåkning i 

backig terräng och hög fart är av hög intensitet. Ju högre intensitet, desto större blir den 

omedelbara påverkan på olika kroppsfunktioner (Faskunger 2013; FYSS 2011a). 

Fysiskt arbete påverkar olika kroppsfunktioner, pulsen och hjärtats minutvolym ökar. 

Även andningen ökar, blodtrycket stiger, kroppstemperaturen blir högre, hjärtats och 

musklernas genomblödning ökar, det bildas mer mjölksyra och frisättningen av 

hormoner som adrenalin, tillväxthormon och kortisol ökar (FYSS 2011a). Lorenzo et al. 

(2003) och Albright et al. (2000) sammanfattar effekter av fysisk aktivitet med en lägre 

vil- och submaximal puls, ökad slagvolym och hjärtminutvolym, vilket i sin tur ger en 

förbättrad syreupptagning och ett lägre blodtryck i vila. Detta är positivt för personer 

med diabetes mellitus typ 2 eftersom de löper ökad risk för flera kardiovaskulära 

riskfaktorer, inklusive högt blodtryck och höga blodfetter, olika former av cancer och 

symtom i ögonen som kan leda till blindhet. Dessutom ses förbättrad glukostolerans hos 

de med diabetes mellitus typ 2 som är fysiskt aktiva jämfört med inaktiva (Anderssen 

2007; Albright et al. 2000). Regelbunden fysisk träning hos personer med diabetes 

mellitus typ 2 leder till att vävnadernas sensibilitet för insulin även i vila ökar. En ökad 

insulinkänslighet tack vare träning kan ses även hos icke-diabetiker, men är av speciellt 

stor betydelse hos de med diabetes mellitus typ 2, redan efter en kort tid av fysisk 

aktivitet ses en sjunkande insulinresistens och serumlipider (Ericson & Ericson 2013; 

FYSS 2011b). 
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En livsstil med fysisk aktivitet främjar hälsan genom att motverka och underlätta 

kontrollen av diabetes mellitus typ 2. Fysiskt aktiva personer har 33-50 procent lägre 

risk att utveckla diabetes mellitus typ 2 än stillasittande personer. Därför 

rekommenderas interventioner som inkluderar fysisk aktivitet (Faskunger 2013). 

 

Påverkan på blodsockret av fysisk aktivitet  

Upptaget av socker till skelettmuskulaturen ökar under träning på grund av en icke-

insulinberoende ökad genomsläpplighet för socker till muskelcellen. Hos personer utan 

diabetes kompenseras skelettmuskulaturens ökade sockerupptag under träning med en 

ökad glukosfrisättning från levern beroende på att hormonet glukagon ökar till följd av 

träningen, under tiden som insulinhalten sjunker. Hos personer med diabetes mellitus 

typ 2 är denna gottgörelse ibland otillräcklig och leder till sänkt blodsockervärde, 

möjligen beroende på att insulinhalten i blodet ofta är förhöjd hos dessa personer, vilket 

kan medföra otillräcklig glukosfrisättning från levern (FYSS 2011b). 

 

Omvårdnad 

Omvårdnad är ett brett och omfattande begrepp utan någon klar definition, det kan 

innehålla en mängd olika situationer och uppgifter (Norberg et al. 1992). Omvårdnad 

innehåller ofta en sakaspekt och en relationsaspekt, patienten behöver stöd och guidning 

om hälsosam livsstil eller aktiv hjälp med något och detta sker i ett möte där 

sjuksköterskan både har ett praktiskt och teoretiskt kunnande samt har ett 

förhållningssätt som leder till patientens utveckling (Svensk sjuksköterskeförening 

[SSF] 2014). Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (2005) skall sjuksköterskan främja hälsa och förebygga ohälsa, 

sjuksköterskans arbete ligger häri att identifiera riskpatienterna och motivera dessa till 

förändrad livsstil samt att kunna ge patienten information och stöd i detta. Det är viktigt 

att föra en dialog med patienten för att värna om dennes delaktighet samt ge stöd när 

patienten står inför exempelvis livsstilsförändringar (Orem 1995). Dorotea Orems teori 

bygger på att människan är tänkande, kunnig och kapabel att utvecklas och lära, 

sjuksköterskan finns där för att kompensera egenvårdkapaciteten när det behövs samt 

stödja förmågan när det är möjligt till exempel genom undervisning, stöd och 

vägledning (Kirkevold 2000). Sjuksköterskan bör vara öppen för patientens syn på sig 

själv och sin hälsa och ta hänsyn till patientens autonomi (SSF 2014). Varje person är 

unik och sjuksköterskan bör utföra omvårdnaden med beaktande av kulturell bakgrund, 

ålder, kön och sociala förhållanden samt att omvårdnaden sker efter varje individs 

förutsättningar (SSF 2014). Omvårdnadens mål blir här att motivera och stödja 

patienten till självständighet (Orem 1995). 

 

Motivation 

Motivation definieras som en inre drivkraft att uppnå det som saknas eller önskas 

(Kleinginna & Kleinginna 1981). Ett framgångsrikt tillvägagångssätt att motivera till 

livsstilsförändringar är motiverande samtal som kan definieras som personcentrerad, 
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ledande rådgivning. Motiverande samtal har visat sig att vara en effektiv metod av ökad 

följsamhet till hälsorelaterade aktiviteter (O´Halloran et al. 2014). Faskunger (2013) 

beskriver att i motivationen sitter själva drivkraften för att förändra. Det finns olika 

sorters motivation, den inre motivationen är den som naturligast driver på intresset för 

att uppnå ett mål. Känslan av att driva på något själv utan influenser av andra ger en inre 

tillfredsställelse och har ofta ett mål att nå. Extern motivation är i grund och botten 

intryck från omvärlden, som kan leda till stress och oro och även till minskad inre 

motivation. Vid extern motivation uppstår ofta känslan av att vara kontrollerad och 

påtvingad, denna känsla leder sällan till bestående beteendeförändringar (Ryan & Deci 

2000). Hälso- och sjukvårdspersonal har ofta den inlärning att deras uppgift är att så 

snabbt som möjligt ställa frågor, ställa diagnos och ge det bästa rådet. Detta passar ej in 

i områden där människan själv känner att de har förmågan att kunna välja själv, som i 

livsstilsfrågor (Holm Ivarsson 2009).  

 

Problemformulering 

En stillasittande livsstil är en av de största bidragande orsakerna till diabetes mellitus 

typ 2. Patienter med eller de i riskzon att utveckla diabetes mellitus typ 2 uppmuntras att 

öka den fysiska aktiviteten då det bland annat motverkar insulinresistensen och därmed 

minskar symptomen eller utvecklingen av sjukdomen. Diabetes mellitus typ 2 

diagnostiseras numer i allt lägre åldrar och betonar därmed vikten av att tidigt 

identifiera personer, fånga upp dem och påvisa vad som kan motivera till ökad fysisk 

aktivitet. Om sjuksköterskan är medveten om vad som motiverar patienter till att öka sin 

fysiska aktivitet kanske patienten kan få hjälp med att hitta just sina 

motivationsfaktorer. 

 

Syfte 

Belysa vilka faktorer som kan motivera till ökad fysisk aktivitet hos patienter i riskzon 

för eller patienter med diagnos diabetes mellitus typ 2. 
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Metod 

Examensarbetet genomfördes som en litteraturstudie och grundar sig på studier av 

aktuella vetenskapliga artiklar. Det kan liknas vid en induktiv analys av innehåll, det vill 

säga att på ett objektivt och förutsättningslöst sätt systematiskt och stegvis samla in och 

analysera data (Forsberg & Wengström 2008). Litteraturstudien har utgått från Polit och 

Becks (2012) modell bestående i nio steg som utförligt beskriver hur en litteraturstudie 

kan utföras (Figur 1). 

 

 

Figur 1: Schematisk modell för litteraturstudie, fritt översatt och utarbetad efter Polit och Beck (2012 s 

96). 

 

 

Litteratursökning 

Efter att ha formulerat om frågeställningarna till ett syfte valdes sökorden och sökvägen 

ut för att stämma överens med detta samt inklusionskriterierna. Sökorden som valdes är 

erkända MeSH-termer och Headings, dessa kombinerades med booleska termen OR för 

att få större grupper att matcha med varandra med termen AND. Sökningar utfördes 

främst i databasen Cinahl då den är inriktad på omvårdnad och sökningarna utökades 

sedan från databaserna PubMed och Swemed+ samt medmanuella sökningar för att få 

ytterligare träffar. Dessa sökningar redovisas i tabell 1, 2 och 3. Sökorden som användes 

var Physical activity OR Exercise och Diabetes Mellitus type 2 OR Prediabetic state då 

det är kärnämnena i studien. Dessa kombinerades med termerna Motivation OR 

Counseling OR Motivational Interviewing för att säkerställa att dessa ämnen ingick i 

artiklarna. Termerna har sökts som Exact Major Subject Headings (MM). I PubMeds 

databas lades även NURS* till som ett sökord för att få en sökning riktad på 

omvårdnad. 

1. Formulera en 
frågeställning 

2. Identifiera sökord, val av 
databaser 

3. Sökning av artiklar, 
dokumentation av sökning 

4. Utesluta irrelevant data 

5. Läsa igenom 
källmaterial, utesluta 

ytterligare irrelevant data. 
Vid behov genomföra ny 

sökning 

6. Sammnfatta och tolka 
information 

7. Kritiskt granska 
artiklarna 

8. Analysera och dela in i 
kategorier 

9. Förbereda 
sammanfattning 
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Inklusionskriterier som användes var peer review artiklar publicerade mellan 2009-01-

01 och 2015-02-06, informanternas ålder skulle vara 19 år och uppåt, artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska, svenska eller norska. Exklusionskriterierna var 

graviditetsdiabetes samt barn och ungdomsdiabetes. Artiklar som bygger på 

litteraturstudier har uteslutits.  

 

Tabell 1. Översikt av databassökning och urval 

Cinahl Sökord Antal träffar Urval 1  Urval 2  Urval 3 

S1 Physical activity  2418    

S2 Exercise  1987    

S3 Diabetes Mellitus Type 2  4814    

S4 Prediabetic state  219    

S5 Counseling  800    

S6 Motivation  1032    

S7 Motivational Interwieving  135    

S8 S1 OR S2  4285    

S9 S3 OR S4  4937    

S10 S4 OR S5 OR S6  1940    

S11 S8 AND S9 AND S10 10 5 3 3 

S12 S8 OR S10 6069    

S13 S12 AND S9 163 (10) 48 3 2 

Summa:    6 5 
( ) Dubletter från S11 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Översikt av databassökning och urval 

PubMed Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Exercise  16486    

S2 Physical activity  21436    

S3 Prediabetic state  699    

S4 Diabetes Mellitus type 2  13998    

S5 Motivation  9503    

S6 Motivational interviewing 204    

S7 Counseling  3199    

S8 S1 OR S2  21436    

S9 S3 OR S4  14370    

S10  S5 OR S6 OR S7  12430    

S11 S8 AND S9 AND S10  53 (16) 23 2 2 

S12 S11 AND NURS* 7 5 1 1 

 Manuell sökning    2 

Summa:    3 5 
( )Dubletter från Cinahl   

*Trunkering 
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Tabell 3. Översikt av databassökning och urval 

Swemed+ Sökord Antal träffar Urval 1  Urval 2 Urval 3 

S1 Diabetes Mellitus type 2 77    

S2 Exercise 116    

S3 Physical Activity 274    

S4 Motivation 72    

S5 Motivational Interviewing 4    

S6 Counseling 58    

S7 S2 OR S3 274    

S8 S4 OR S5 OR S6 130    

S9 S1 AND S7 AND S8 3 (2) 1 0 0 

Summa:   1 0 0 
( )Dubbletter från PubMed och Cinahl 

Urval 

När sökningen var genomförd studerades abstrakt och titel för att undersöka om 

artiklarna var relevanta för syftet i ett första urval. Artiklar som exkluderades i Cinahl 

berörde graviditetsdiabetes och artiklar med fokus på hjärt- och kärlsjukdomar samt 

artiklar som byggde på pilotstudier då underlaget ansågs vara för litet. Pubmeds sökning 

resulterade bland annat i en artikel som ej var vetenskaplig, 16 dubbletter och två 

artiklar som berörde graviditetsdiabetes. Från Swemed+ sökning återstod endast en 

artikel efter två dubbletter från PubMed och Cinahl plockats bort.  

Till urval två lästes de kvarvarande artiklarna igenom mer noggrant med fokus på 

metod- och resultatdelen för att undersöka om dessa svarade mot syftet, detta innebar att 

de flesta artiklarna kunde uteslutas då de inte svarade mot syftet. 

Till tredje och sista urvalet lästes artiklarna i sin helhet. För att på ett kritiskt och 

strukturerat sätt garantera artikelns kvalitet granskas artiklarna enligt Polit och Becks 

(2012) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier. Ytterligare en artikel 

från Cinahls sökning uteslöts på grund av för lågt deltagarantal i studien och att kvalitén 

på studien därmed inte kunde säkerhetsställas. 

 

Databearbetning 

De tio artiklar som återstod efter urval 3 numrerades och lästes igenom individuellt och 

data relevant för studien markerades med en överstrykningspenna och anteckningar 

fördes vid sidan om. Dessa överstrykningar och anteckningar jämfördes sedan och en 

diskussion fördes för att inte relevant data skulle förbises. Den insamlade datan bestod 

av diverse motivationsfaktorer som alla skrevs ned på en post-it lapp tillsammans med 

det redan tilldelade numret på den aktuella artikeln för att hålla reda på vilken faktor 

som hörde till vilken artikel. Dessa lappar fästes sedan upp på väggen för att ge en 

överskådlig bild och sorterades sedan efter likheter så att slutligen fyra huvudkategorier 

framträdde. Dessa kategorier ligger till grund för studiens resultat. 
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Etiska ställningstaganden 

Alla artiklar i urvalen har värderats utifrån studiens syfte och under granskningen har ett 

objektivt synsätt eftersträvats och förförståelse har lagts åt sidan, granskningen har skett 

med en induktiv ansats (Forsberg & Wengström 2008). Även artiklarnas etiska 

ställningstaganden har granskats så att informanterna i artiklarna tillhörande studiens 

resultat fått information och lämnat samtycke om deltagande i studien. Uppgifterna i 

artiklarna har dessutom behandlats konfidentiellt och har endast används till artiklarnas 

ändamål (Olsson & Sörensen 2011). Det som framkommit i resultatet är det som 

redovisats, inget har förbisetts eller förskönats för att passa studiens syfte. För att 

återgivningen ska vara så korrekt som möjligt har noggrannhet i översättningar från 

engelska till svenska eftersträvats, där det behövts har ordböcker använts.  
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Resultat 

Sammanställning av artiklar 

Resultatet som framgått i denna litteraturstudie baseras på två artiklar med kvantitativ 

metod samt åtta artiklar med kvalitativ metod. Studierna omfattade både informanter i 

riskzon för diabetes mellitus typ 2 (fem stycken artiklar) och informanter med diabetes 

mellitus typ 2 (tre stycken artiklar) samt två artiklar som involverade båda grupperna. 

Totalt antal informanter i artiklarna var 777 stycken i åldrarna 19 år och äldre. 

Geografiskt sett var artiklarna genomförda i hela världen som USA, Finland, Norge, 

Canada, Skottland, Australien och Nederländerna. Studierna publicerades mellan år 

2009-2014. Artiklarna presenteras i en artikelmatris, Bilaga 1 

 

Sammanfattning av resultatet 

Fyra huvudkategorier framkom ur artiklarna, förbättrad hälsa och vilja att må bättre, 

stöd och uppmuntran från omgivningen, aktiv vardag samt förebygga och lindra 

symtom vid diabetes mellitus typ 2. Kategorierna redovisas i figur 2. 

 

Figur 2: Översikt av huvudkategorier relaterade till studiens syfte. 

 

Förbättrad hälsa och vilja att må bättre 

En förbättrad hälsa och viljan att må bättre (Gutierrez et al. 2014; Korkiakangas et al. 

2011b) samt en vilja att behålla hälsan (Korkiakangas et al. 2011a) motiverade till ökad 

fysisk aktivitet. Informanten motiverades av att känna sig friskare (Wycherley et al. 

2012), må bättre, ett ökat psykiskt välmående (Korkiakangas et al. 2011a; Korkiakangas 

et al. 2011b; Hansen et al. 2011) och känslan av ett allmänt välbefinnande (Wycherley 

Belysa vilka faktorer som kan 
motivera till ökad fysisk 

aktivitet hos patienter i riskzon 
för eller patienter med diagnos 

diabetes mellitus typ 2  

Förbättrad hälsa och 
vilja att må bättre 

Stöd och uppmuntran 
från omgivningen 

Aktiv vardag 
Förebygga och lindra 
symtom vid diabetes 

mellitus typ 2 



 

13 
 

et al. 2012). Informanterna tyckte sig ha en bättre livsstil än förut och kände sig mer 

energiska (Korkiakangas et al. 2011b). Det var även viktigt för motivationen att 

motionen var rolig att utföra (Korkiakangas et al. 2011a; Jepson et al. 2012) eller att 

aktiviteterna leder till positiva minnen (Korkiakangas et al. 2011a) och erfarenheter 

(Korkiakangas et al. 2011b). Att vistas utomhus ansågs av vissa att leda till psykiskt 

välmående (Hansen et al. 2011) och ett bättre humör vilket motiverade till fortsatt 

aktivitet (Korkiakangas et al. 2011b). Framgångar med träningen samt att ha gjort ett 

åtagande (Hansen et al. 2011) att delta i regelbundna aktiviteter gör att informanterna 

kände stolthet över prestationerna (Wycherley et al 2012) och fick därmed positiva 

attityder till öka sin fysiska aktivitet (Korkiakangas et al. 2011a). Detta ledde hos vissa 

till ökat självförtroende (Jepson et al. 2012) som motiverade till att vilja vara en förebild 

för andra samt att vara en person som har en aktiv livsstil (Korkiakangas et al. 2011a). 

Allmänna förbättringar leder enligt Wycherley et al. (2012) till långsiktig motivation. I 

en av studierna så var de deltagarna som var högutbildade mer motiverade till ökad 

fysisk aktivitet (Helmink et al. 2011). 

En av de motivationsfaktorerna som var utmärkande i ett flertal av artiklarna var 

viktminskning (Jepson et al. 2012; Wycherley et al. 2012; Miller et al. 2010) eller att 

hålla vikten under kontroll genom fysik aktivitet (Korkiakangas et al. 2011a; 

Korkiakangas et al. 2011b). Viljan att se bättre ut (Gutierrez et al. 2014), att känna sig 

lättare och mer fast i kroppen motiverade också (Casey et al. 2010). En förbättrad 

kroppsuppfattning (Casey et al. 2010) gav ett fysiskt välbefinnande (Korkiakangas et al. 

2011b; Casey et al. 2010) och en ökad personlig uthållighet (Wycherley et al 2012). En 

förbättrad fysisk hälsa ledde till att artiklarnas informanter fick bättre sömn 

(Korkiakangas et al. 2011a) samt en förbättrad kondition (Jepson et al. 2012; 

Korkiakangas et al. 2011b). I en studie med informanter födda 1935 låg motivationen i 

att upprätthålla mobilitet och funktionella färdigheter in i ålderdomen (Korkiakangas et 

al. 2011b).  

 

Stöd och uppmuntran från omgivningen 

Stöd (Gutierrez et al. 2014; Wycherley et al 2012), uppmuntran till träning (Wycherley 

et al 2012) och till ändrade motionsvanor (Korkiakangas et al. 2011b) som 

informanterna fick från, vänner, familj och arbetskollegor (Hansen et al. 2011) hade en 

stor påverkan på motivationen. Religiösa och andliga övertygelser om en sund livsstil 

och stöd från sin kyrka och dess församling (Gutierrez et al. 2014) var faktorer som 

påverkade informanter att öka sin fysiska aktivitet. De sociala relationerna som uppstod 

genom träning (Korkiakangas et al. 2011b) och när informanterna utförde en aktivitet 

med andra (Jepson et al. 2012; Korkiakangas et al. 2011a) samt att ta gemensamma 

beslut (Korkiakangas et al. 2011a) till att träna var det lättare motivera sig. Att ha någon 

som såg eller bevakade träningen, speciellt när informanterna kände bekräftelse och 

beundran från vänner ökade motivationen (Korkiakangas et al. 2011a).  

Deltagande i studier eller strukturerade aktivitetsprogram om ökad fysisk aktivitet ledde 

till positiva attityder (Helmink et al. 2011) och ökad motivation (Wycherley et al 2012; 

Korkiakangas et al. 2011b). En personlig tränare (Wycherley et al. 2012) eller en ledare 

och förebild som informanten kan identifiera sig med (Jepson et al. 2012) betydde också 
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mycket för motivationen. Hälsoråd om fysiska positiva effekter ansågs ge motivation 

(Korkiakangas et al. 2011b) till att öka den fysiska aktiviteten. Tekniska hjälpmedel 

som till exempel en stegräknare (Korkiakangas et al. 2011a; Korkiakangas et al. 2010), 

pulsklocka eller föra träningsdagbok (Korkiakangas et al. 2011a) ansågs som stöd och 

uppmuntran till ökad fysisk aktivitet.  

 

Aktiv vardag 

Att få in vardaglig regelbundenhet i träningen (Korkiakangas et al. 2011a; Hansen et al. 

2011) och fysisk aktivitet i det dagliga livet (Korkiakangas et al. 2011a) som till 

exempel hushållsarbete (Hansen et al. 2011), möjlighet till träning hemma 

(Korkiakangas et al. 2011a) och hundpromenader var till stor hjälp för motivationen 

(Hansen et al. 2010). Utomhus aktiviteter (Korkiakangas et al. 2011a; Korkiakangas et 

al. 2011b) som promenader (Jepson et al. 2012) ansågs som motiverande, även att vara 

hundägare (Korkiakangas et al. 2011a). Att gå på gym, simma och att ha motion som 

livsstil samt kunna se framgång i den ökande träningen (Korkiakangas et al. 2011a) var 

motiverande. På frågan om vad som skulle kunna leda till ökad motivation svarade 

informanterna att de önskade mer lämpliga och lättillgängliga gym, anpassade pass samt 

prisvärda medlemskap (Wycherley et al 2012). Hansen et al. (2011) påstod att alla typer 

av aktivitet leder till en aktiv livsstil. 

Förebygga och lindra symtom vid diabetes mellitus typ 2 

Hos informanter med ärftlighet för diabetes mellitus typ 2 fanns en rädsla för att 

utveckla sjukdomen (Hansen et al. 2011), detta motiverade dem till ökad fysisk 

aktivitet. Andra motivationsfaktorer som kunde ses var att förebygga diabetes mellitus 

typ 2 samt att den fysiska aktiviteten ledde till lindring av symtom och problem relaterat 

till diabetes mellitus typ 2 (Korkiakangas et al. 2011b). Det visade sig att informanterna 

blev mer motiverade att fortsätta sin motion när kontrollen av sin diabetes blir förbättrad 

(Wycherley et al 2012; Casey et al. 2010) i och med att blodsockernivån blev stabilare 

samt att glukostoleransen förbättrades (Hansen et al. 2011). Vissa informanter kunde 

sluta med medicinering (Hansen et al. 2011) vilket också ledde till ökad motivation till 

fortsatta fysiska aktiviteter.  
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Diskussion 

Syftet med den här litteraturstudien var att belysa vilka faktorer som kan motivera till 

ökad fysisk aktivitet hos patienter i riskzon för eller patienter med diagnos diabetes 

mellitus typ 2. I resultatet har det framkommit fyra huvuddelar. Några av de mest 

utmärkande faktorerna var det fysiska välbefinnandet, där den största motivationen var 

att kunna ha kontroll över vikten eller viktminskning. En generellt bättre fysisk hälsa 

ledde till att deltagarna kände sig mer fyllda av energi och blev mer uthålliga. 

Förebygga diabetes mellitus typ 2, lindra dess symtom eller till och med få sluta med 

medicinering ansågs också som en stor motivationsfaktor. För äldre respondenter var 

det motiverande att genom ökad fysisk aktivitet kunna bibehålla den fysiska 

funktionaliteten.  Andra sätt att hitta motivation på är att motionen ska vara rolig att 

utföra och då gärna tillsammans med någon. Ett socialt stöd och eller uppmuntran från 

andra som till exempel familj och vänner motiverar, även hälsoråd och deltagande i 

studier eller program. Tekniska hjälpmedel tillexempel en stegräknare ökar 

motivationen till att öka motionsnivån.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet som framkommit svarar på litteraturstudiens syfte. Det har i artiklarna 

framgått en del om vad som inte motiverar och det har uteslutits ur resultatet. Fokus har 

lagts på vad som motiverar och inte vad som hindrar motivation till ökad fysisk 

aktivitet. 

I de artiklar som granskades till resultatet fokuserades det på både yttre och inre 

motivationsfaktorer. Hälften av artiklarna innehöll vikten av att socialt stöd och 

uppmuntran från andra som till exempel familj, vänner eller kollegor ledde till ökad 

motivation att motionera. Ryan och Deci (2000) menar att yttre motivations påverkan 

endast har positiv effekt om den inre motivationen redan existerar. När resultatet 

granskades framgick det att stöd och uppmuntran från andra var viktigt men att den inre 

motivationen var viktigare för att bli motiverad till ökad fysisk aktivitet. Den 

motiverande processen, som innefattar faktorer som förväntningar och värderingar, kan 

hjälpa människor att övervinna svårigheter och upprätthålla motivationen. Till exempel 

kan en person som har höga förväntningar på framgång i fysisk aktivitet kan också ha 

ett intresse för att engagera sig i fysisk aktivitet och dessutom kommer att fortsätta att 

utföra och upprätthålla fysisk aktivitet (Oftedal 2011).  

Gutierrez et al. (2014) visade i sin studie att från början var informanterna motiverade 

av deras inre motivation, alltså viljan att må bättre. Efter en tid blev den yttre 

motivationen mer påtaglig, då av stödet från sin kyrka och dess församling. Hansen et 

al. (2010) menar att stöd från familj, vänner och arbetskollegor visade sig ha stor 

påverkan på motivationen. 

Fysisk aktivitet ansågs olika för olika informanter, en del såg hushållsarbete (Hansen et 

al. 2010) som deras vardagliga fysiska aktivitet, medan andra informanter ville gå på 

gym eller simma för att det den vardagliga regelbundenheten i fysiska aktiviteten var 

uppnådd (Korkiakangas et al. 2011a). Att vara hundägare och gå ut på hundpromenader 
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(Korkiakangas et al. 2011a; Hansen et al. 2010) ansågs öka motivationen till aktivitet.  
Litteraturstudien påvisar genom detta att varje människa är unik och sjuksköterskan ska 

möta individen på dennes nivå (SSF 2014). Det räcker inte för sjuksköterskan att veta 

hur patienten ska motiveras utan även vad det är som motiverar varje enskild individ. 

Det är i omvårdnaden viktigt att skapa en relation med patienten (SSF 2014) att i 

dialogen värna om dennes autonomi och låta patienten känna delaktighet till exempel 

genom att hjälpa patienten att hitta sina egna motivationsfaktorer. Om patienten känner 

sig delaktig i beslut gällande livsstilsförändringar så som fysisk aktivitet stärks den inre 

motivationen (Ryan & Deci 2000) och förändringarna kommer bli mer långsiktiga. 

Sjuksköterskans uppgift blir här att stötta och guida patienten mot en hälsosammare 

livsstil (SSF 2014). Hansen et al. (2010) påstår att alla typer av aktivitet leder till en 

aktiv livsstil. 

Trots att antal informanter i artiklarna var få och datainsamlingen härstammade från 

olika kulturer, framkom det att motivationsfaktorerna var relativt lika. De yttre 

motivationsfaktorerna var utmärkande men vid närmare diskussioner och analyser 

framkom att inre motivationsfaktorer var viktigare. Några få av studierna utförde 

mätningar eller intervjuer före och efter någon slags intervention. Intressant i det fallet 

var att studierna hade ett minskat antal deltagande vid andra mätningen. Dessutom 

gjordes inga uppföljningar på lång sikt för att undersöka om motivationen bibehölls.  

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien syftar till att undersöka vilka faktorer som motiverar till ökad fysisk 

aktivitet hos patienter med diabetes mellitus typ 2 eller patienter som ligger i risk att 

utveckla detta. Polit och Becks (2012)  modell för litteraturstudie har används som mall 

under arbetets gång. För att underlätta arbetet har modellen översatts till svenska. 

Artikelsökning har genomförts i tre databaser, Cinahl, PubMed och Swemed+ som är 

databaser inriktade på omvårdnadsforskning eller medicinsk forskning.  

Eftersom sökningarna enbart var baserade på Exact Major Subjects Heading innehöll de 

flesta titel och abstract både motivation och fysisk aktivitet tillsammans med diabetes 

mellitus typ 2 vilket kunde relateras till syftet. Detta gjorde att antal artiklar till ett andra 

urval blev ganska stort. Vid närmare granskning upptäcktes att de flesta artiklar inte 

svarade på syftet. I flertalet av artiklarna lades fokus på mätvärden före och efter ökning 

av fysisk aktivitet hos patienterna, många av artiklarna visade att patienterna var 

motiverade men inte vad som motiverade patienten eller hur patienten tyckte och kände 

inför omställningen. Flertal av artiklarna hade ett annat perspektiv än patientens till 

exempel sjuksköterskans, läkarens eller annan vårdpersonal. Till tredje urvalet återstod 

endast åtta artiklar och då Swemed+ sökningen resulterade i noll antal artiklar 

genomfördes en manuell sökning i PubMed bland annat baserad på utvalda artiklars 

referenslistor. Diskussioner har förts om sökningen i Swemed+ ska redovisas eller inte, 

det beslutades att det skulle kvarstå för att påvisa att sökningen gjorts med tanke på det 

sammanlagda antalet artiklarna i urval tre var så få. 

Sökorden som valdes ut är diabetes mellitus type 2, prediabetic state, exercise, physical 

activity och motivation, eftersom de ansågs lämpliga att motsvara studiens syfte. 
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Motivational interviewing och counseling antogs vara sökord som borde ha genererat i 

fler artiklar, men motivationsfaktorer med patientens perspektiv saknades i dessa. Även 

PubMeds sökning med NURS* gav samma resultat med fokus på sjuksköterskans 

perspektiv, vilket visades i att bara en artikel var relevant för syftet i denna sökning. 

Alla sökorden är erkända MeSH termer och alla grupperingar av sökord återfanns i 

samtliga artiklar detta säkerställer kvalitén på litteraturstudien.  Artiklarna som valdes ut 

till litteraturstudiens resultat innehåller alla vad som motiverar till ökad fysisk aktivitet. 

I artiklarna i litteraturstudien har även andra livsstilsfaktorer eller livsstilsförändringar 

än fysisk aktivitet berörts, till exempel matvanor. Resultatet i examensarbetet bygger 

endast på delar som belyst fysisk aktivitet och resultatet har analyserats så korrekt som 

möjligt.  

Till studiens resultat har åtta artiklar med kvalitativ metod och två artiklar med 

kvantitativ metod använts. Data som är relevant för studiens syfte har skrivits upp på 

post-it lappar och placerats på en vägg för att få en överskådlig bild av resultatet. 

Resultatdelarna i artiklarna har analyserats och diskuterats flera gånger och slutligen 

delats in i fyra huvudkategorier, förbättrad hälsa och vilja att må bättre, stöd och 

uppmuntran från omgivningen, aktiv vardag samt förebygga och lindra symtom vid 

diabetes mellitus typ 2. 

Från början var inklusionskriteriet 19-44 år, ett kriterie som under sökningens gång fått 

ändrats på grund av att det i åldersspannet inte funnits nog med artiklar. Dessutom har 

det i sökningen kommit upp träffar som innehåller informanter i för hög ålder vilket 

gjort att många träffar fått kasseras. Efter att inklusionkriteriet ändrats till att bara 

innehålla vuxna informanter hittades fler relevanta artiklar. Sökningen har begränsats 

till en femårs period och med tanke på att endast åtta artiklar kvarstod till 

resultatanalysen borde den eventuellt ha utökats till en tioårs period men då ansågs inte 

forskningen vara tillräckligt aktuell. Istället valdes att göra manuella sökningar. Trots ett 

stort antal träffar i ett första urval återstod inte många artiklar i urval tre vilket möjligen 

kan bero på att andra sökord borde ha prövats. Den nuvarande sökvägen ansågs även 

lång och lite ostrukturerad med många kombinationer. 

 

Klinisk betydelse 

Patienter som ligger i riskzonen för att utveckla diabetes mellitus typ 2 eller blivit 

diagnostiserade kan sjuksköterskan komma att träffa var hon eller han än jobbar. Som 

verksam sjuksköterska är det viktigt att ha en helhetssyn och fånga upp patienter som 

inte hittar motivationen så att de inser vinsterna med fysisk aktivitet. Sjuksköterskan bör 

möta patienten på dennes nivå för att kunna identifiera den inre motivationen hos 

patienten och kunna komma med förslag på yttre motivationsfaktorer. Varje individ är 

unik och behöver olika sorters stöd till motivation, vissa motiveras av en 

träningskompis, personlig tränare eller en pulsklocka medan andra tycker att gå ner i 

vikt och känna ett fysiskt välbefinnande är mer motiverande. 

Det har även framkommit i en del av artiklarna att andra livsstilsförändringar som till 

exempel ändrade matvanor är av stor vikt i behandlingen av diabetes mellitus typ 2. 
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Som verksam sjuksköterska är det viktigt att ha i åtanke att endast fysisk aktivitet inte är 

till så stor nytta om inte livsstilen i övrigt förändras. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Forskning behöver utföras i yngre grupper så att de personer som ligger i riskzonen för 

att utveckla diabetes mellitus typ 2 kan identifieras i ett tidigare stadium. Mer forskning 

behövs för att ta reda på vad som motiverar till ökad fysisk aktivitet, att göra mer 

djupgående intervjuer och ta reda på vad som verkligen motiverar. Fysisk aktivitet är en 

viktig komponent för att patienter med eller risk för att utveckla diabetes mellitus typ 2 

ska kunna upprätthålla sin hälsa. 

 

Slutsats 

Syftet var att belysa vilka faktorer som kan motivera till ökad fysisk aktivitet hos 

patienter i riskzon för eller patienter med diagnos diabetes mellitus typ 2. Genom att 

göra sjuksköterskan medveten om vilka motivationsfaktorer som finns kan hon stödja 

patienten hitta sina. Litteraturstudiens resultat är hämtat från olika kulturer men trots 

detta framkom att motivationsfaktorerna var relativt lika världen över. Förebygga och 

lindra symtom av diabetes mellitus typ 2 motiverar till ökad fysisk aktivitet, att uppleva 

en förbättrad hälsa leder till långvarig motivation. Generellt måste individen ha en inre 

motivation för att kunna inspireras av den yttre motivationen. Uppmuntran från andra 

upplevs som ett stort stöd. Synen på vad som är fysisk aktivitet är olika på individnivå, 

att ha en aktiv vardag ger en aktiv livsstil. 
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