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SAMMANFATTNING  
 

Bakgrund 

Diabetes är en världsexpanderande sjukdom där diabetes typ 2 svarar för majoriteten av 

personer med diabetes i världen, vilken i huvudsak är resultatet av en global ökning av 

kroppsvikt och fysisk inaktivitet. Fysisk aktivitet är en viktig del i behandlingen av diabetes 

typ 2. Trots medvetenhet om fysisk aktivitets betydelse bland personer med diabetes är det 

vanligt att riktlinjer avseende detta inte uppnås. 

Syfte 

Syftet var att undersöka vilka metoder som studerats för att främja fysisk aktivitet för 

personer med diabetes typ 2 samt att utvärdera effekten av dessa. 

Metod 

En litteraturöversikt med systematisk ansats baserad på 16 experimentella studier från 

databaserna Cinahl och Pubmed.  

Resultat 

I resultatet framkom sex kategorier av motivationsmetoder; gruppinterventioner, motivation 

med utgångspunkt från Transtheoretical model (TTM), motiverande samtal, tekniska 

hjälpmedel, belöning samt mål. Studiens resultat visade att stöd av andra individer både i 

grupp och enskilt med övergångsperiod till eget initiativ hade effekt. Användning av tekniska 

hjälpmedel som webbaserade träningsprogram visade också effektivitet. En långsiktig effekt 

gick ej att fastslå.  

Slutsats	

Det finns flera metoder som motiverar personer med diabetes typ 2 att öka nivån av fysisk 

aktivitet. Svårigheten ligger i att fastställa vilka metoder som är effektiva i längden. Det 

behövs mer forskning kring vilka metoder som är effektiva i ett längre perspektiv. 

 

Nyckelord: Diabetes typ 2, fysisk aktivitet, motivation       

     
 

 
 
 
 
 
 



	
	 	 	

ABSTRACT 
 

Background 

The prevalence of diabetes is increasing all over the world and type 2 diabetes mellitus is the 

most common one. The main reason for this expansion are increasing body weight and the 

lack of exercise. Exercise is a main part in treatment of type 2 diabetes mellitus. Despite 

awareness of the importance of physical activity among diabetic patients, the desired amount 

is not achieved. 

Aim 

This study examined which methods that have been studied with the aim to promote physical 

activity for people with type 2 diabetes mellitus and to evaluate the effect of these. 

Method 

A literature review with a systematic approach based on 16 scientific original articles from the 

database Cinahl and Pubmed.  

Results 

The interventions aiming to increase physical activity are presented in six categories; group 

interventions, motivation based on Transtheoretical model (TTM), motivational support 

discussion, technical aids, rewards and goals. There is some evidence that the support from 

other individuals in a group or individually, with an adapting period to self-management, is 

most effective in maintaining a lifestyle change. Use of technical aids like web-based 

interventions also seem effective, whether they are effective on a long term is still unknown.  

Conclusion 

The results shows that there are several methods to motivate people with type 2 diabetes to 

increase their levels of exercise. The difficulty lies in determining the long term effect of the 

methods, and thereby the methods that leads to continued training after the end of the 

intervention, which calls for further research in this area.  

 

Key words: Diabetes mellitus, Type 2, exercise, motivation. 
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BAKGRUND  
 

Diabetes är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomsbilder med en gemensam nämnare; de 

leder alla till en förhöjd glukoskoncentration i blodplasman. Orsaken kan vara en brist i 

insulinutsöndringen och/eller bristande insulineffekt (Lindholm, 2010). Diabetes delas upp i 

två undergrupper, diabetes typ 1 och diabetes typ 2. Vid diabetes typ 2 finns en varierande 

grad av insulinresistens och en relativ insulinbrist. Riskfaktorer för att utveckla diabetes typ 2 

är arv, övervikt, hypertoni och ogynnsam fördelning av blodfetter (Dammen, Mosand & 

Stubberud, 2011).  

 

Antalet diabetesinsjuknande ökar. År 1980 fanns 108 miljoner diabetiker i världen och år 

2018 finns 425 miljoner (Mathers & Colin, 2006; Diabetes federation, 2018). Diabetes typ 2 

svarar för majoriteten av personer med diabetes i världen och är i huvudsak resultatet av en 

global ökning av kroppsvikt och fysisk inaktivitet (WHO, 2018). Diabetes typ 2 innebär en 

ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, njursjukdomar samt många andra komplikationer. För att 

förebygga diabetes typ 2 är hälsosam kost, regelbunden fysisk aktivitet, normal kroppsvikt 

samt undvikande av tobak avgörande. Behandlingen för diabetes typ 2 innebär regelbunden 

blodsockerkontroll, medicinering, hälsosam kost samt 30 minuter fysisk aktivitet per dag 

(WHO, 2018). Fysisk aktivitet är en viktig del i behandlingen vid diabetes typ 2 då fysisk 

aktivitet ökar sensibiliteten för insulin (Segerström, m.fl. 2010). Detta då muskelarbete 

stimulerar glukosupptaget genom en insulinliknande effekt. Både styrke- och 

uthållighetsträning har positiv effekt på glukosbalansen (Fritz & Krook 2010).  

	

Som tidigare nämnts ökar antalet diabetiker och förekomsten beräknas öka från 8,5 % år 2013 

till 10.3 % år 2035 bland Europas vuxna befolkning. Detta tros bero på demografiska 

skillnader så som ökad population, förändrad åldersfördelning samt ökad överlevnad för 

diabetiker. En sådan ökning skulle innebära en stor utmaning för sjukvården och dess resurser 

(Andersson, Ahlbom & Carlsson, 2015). Trots kunskap om fysisk aktivitets betydelse för 

glukosbalansen följs ej rekommendationerna om 30 minuter fysisk aktivitet per dag så bra 

som önskat (Kirk, m. fl. 2007).  

Enligt Koponens med kollegors studie från 2017 styrs nivån av fysisk aktivitet av många 

faktorer, däribland en fungerande kroppsfunktion, en lämplig miljö att vistas samt en 

socioekonomisk stabilitet. Individens egen motivation är dock den starkaste faktorn för att 
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fysisk aktivitet ska bli av. Sjukvården kan bidra med stöttning som ökar patientens egna 

motivation. Sjuksköterskan har en viktig roll i att motivera personer med diabetes typ 2 att ta 

ansvar för sin behandling och genomföra den enligt riktlinjerna (Koponen, m.fl. 2017).  

	

Lidengaard med medarbetare (2016) undersökte personer med diabetes typ 2:s hinder samt 

motivation till att träna utifrån eget perspektiv. Studien identifierade funktionella/kroppsliga- 

och logistiska begränsningar. De logistiska begränsningarna inkluderade bl.a. tidsaspekten 

“att inte ha tid för träning” samt en omedvetenhet om vart de kunde träna i närområdet. Det 

som bl.a. motiverade till träning var att träna tillsammans med andra och att sätta mål. I 

Korkiakangas med medarbetarnas (2009) systematiska litteraturöversikt om barriärer för 

regelbunden träning hos personer med, eller med risk för, diabetes typ 2 framkom att det 

fanns interna och externa hinder till regelbunden träning. De interna hindren var kopplade till 

individens egna beslutsfattning medan de externa hindren var kopplade till hinder utanför 

individens egna kontroll. Korkiakangas och medarbetare menar att det är viktigt för 

rådgivaren att identifiera de interna och externa barriärerna. Detta för att en bra rådgivning 

ska kunna ske och lösningar till hindren diskuteras och identifieras.  

	

Forskningen presenterar olika modeller som kan användas i patientrelaterat motivationsarbete. 

En av dessa är Transtheoretical model (TTM) eller Stages of change. Det är en 

förklaringsmodell till hur en förändring sker i olika steg som har haft en stor betydelse för 

forskningen kring livsstilsförändringar (Kirk, m. fl. 2007: Marshall & Biddle, 2001: 

Prochaska & DiClemente, 1983). Första steget i modellen är “precontemplation”, i detta 

stadie finns ingen tanke på förändring. Andra stadiet är “contemplation” där tankar om 

förändring uppstår. Tredje steget är “preperation” där planer om förändring skapas. Fjärde 

steget är “action” där förändring sker och sedan sista steget “maintenence”, där förändringen 

ska behållas (Marshall & Biddle, 2001). 

	

En annan viktig modell inom forskningen rörande patientrelaterat motivationsarbete är 

motiverande samtal (MI). MI är en samtalsmetod som utvecklades under 1980-talet och 

används vid förändring av livsstilsrelaterade faktorer, exempelvis kost och fysisk aktivitet. 

Syftet är att patienten själv ska komma på lösningar för hur en livsstilsförändring ska kunna 

ske och samtalsledarens uppgift är att bekräfta och vägleda (Folkhälsomyndigheten, 2018).  
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Teoretisk referensram   

Detta arbete har en teoretisk referensram som grundats av Dorothea Orem. Orems “generella 

teori om egenvårdsbrist” (Self-care deficit theory of nursing) förklarar relationen mellan 

individens handlingsförmåga och behov av egenvård (Orem, 1991). Egenvård är de 

handlingar en människa utför på egen hand för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. 

Egenvårdsbrist innebär en mänsklig funktionell- eller struktionell rubbning samt en bristande 

förmåga att vårda sig själv. Enligt Orem (1991) har människan en inneboende instinkt av 

egenvård för att främja hälsa med potential att utveckla intellektuell och praktisk förmåga för 

att bibehålla en grundläggande motivation till egenvård och vård av familjemedlemmar. Hon 

menar även att människan skiljer sig från andra levande varelser på grund av tre olika 

förmågor. Dessa är 1) förmågan att reflektera över sig själv och miljön runt omkring, 2) 

förmåga att uttrycka sina upplevelser genom symboler (idéer, ord), samt 3) förmågan att 

använda symboler i tänkande, kommunikation och i hjälpande insatser som är till fördel för 

sig själv och andra. Orem skiljer på hälsa och välbefinnande. Hälsa kännetecknas av friskhet 

och helhet med både fysisk och psykisk funktionsförmåga. Välbefinnande innebär individens 

upplevelse av sina existensvillkor, och är bland annat ett tillstånd av tillfredsställelse och 

harmoni. Omvårdnad förknippas med teoretisk utbildning. Syftet med omvårdnad är att möta 

och stärka patientens behov av egenvård där den brister. Detta uppnås genom motivation, 

stöd, undervisning och tron på den egna förmågan.   

	

Behovet av omvårdnad uppstår vid en obalans mellan sjuksköterskans förmåga att utifrån sin 

kunskap ordinera, designa, behandla och upprätthålla terapeutiska egenvårdarsystem för en 

individ och förmågan hos individen och dennes närstående att handla enligt den planen. När 

ingen brist på egenvård finns behövs inte längre sjuksköterskans hjälp. Miljön är inget Orem 

lägger särskilt stor vikt vid, betoningen på miljön blir aktuell först vid beskrivningen av 

kulturen och den sociala gruppens betydelse för lärandet av egenvårdshandlingar. 

Sjuksköterskans uppgift är att ge vård utifrån de behov patienten har. Detta i syfte att 

producera och leda deras hälsorelaterade egenvård framåt. Sjuksköterskan ska även 

tillhandahålla den typ och mängd vård som krävs för att hjälpa individen bevara liv och hälsa, 

återhämta sig efter sjukdom och skada samt hantera dess effekt (Orem, 1991). Orems 

egenvårdsteori går att koppla till de egenvårdsåtgärder som är viktiga vid diabetes typ 2, 

exempelvis fysisk aktivitet. Orem anser som tidigare nämnts att varje person ska få fysiskt 

aktivitetsstöd och undervisning i egenvård där sjuksköterskans uppgift är att hjälpa patienter 
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med diabetes typ 2 till självhjälp. Att som sjuksköterska vara uppdaterad på det rådande 

forskningsläget kring metoder som motiverar till fysisk aktivitet hos dessa patienter.  

	

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att” främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande” (Svensk sjuksköterskeförening, ICN:S Etiska kod för 

sjuksköterskor, 2017, s.3). Enligt den etiska koden för sjuksköterskor har “sjuksköterskan ett 

personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket och för att genom kontinuerligt lärande 

upprätthålla sin yrkeskompetens” (Svensk sjuksköterskeförening, ICN:S Etiska kod för 

sjuksköterskor, 2017 s. 5). Sjuksköterskor kan komma i kontakt med diabetes typ 2 patienter. 

Att undervisa om vikten av, och motivera dessa till fysisk aktivitet hör till sjuksköterskans 

yrkesroll. 

	

Problemformulering  

Förekomsten av diabetes typ 2 ökar i världen. Utan bra behandling kan sjukdomen leda till 

både följdsjukdomar och död. Fysisk aktivitet är en viktig del av behandlingen. Trots 

medvetenhet om fysisk aktivitets betydelse bland personer med diabetes är det vanligt att den 

rekommenderade mängden ej uppnås (Kirk, m. fl. 2007). Det är därför av vikt att undersöka 

det aktuella kunskapsläget avseende vilka metoder som motiverar personer med diabetes typ 2 

till fysisk aktivitet. 

	

Syfte           

Syftet är att undersöka vilka metoder som studerats för att främja fysisk aktivitet för personer 

med diabetes typ 2 samt att utvärdera effekten av dessa. 

	

Frågeställningar                                                                              

1. Vilka metoder har studerats för att främja fysisk aktivitet för personer med diabetes 

typ 2?  

2. Har några av de studerade metoderna visats vara effektiva?  
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METOD 
	

Design  

För att kartlägga kunskapsläget och besvara frågeställningen i detta examensarbete valdes en 

litteraturöversikt med systematisk ansats som design. En litteraturöversikt är mindre 

tidskrävande än en systematisk litteraturstudie och passar ett examensarbete på grundnivå 

(Östlund, 2012).  

	

Sökstrategi  

De granskade originalartiklarna i detta arbete var alla randomiserade kontrollerade- eller 

kvasiexperimentella studier och finns tillgängliga via Pubmed och Cinahl. Urvalet 

begränsades med sökorden; Diabetes Mellitus, Type 2, exercise, physical activity, self 

determination, lifestyle change, Intervention, activation, best, motivation, self-efficacy, self- 

management, promoting, self-regulation, effectiveness. Svensk Mesh användes för att 

identifiera rätt sökord i sökmotorerna. Inklusionskriterierna i detta arbete var att studierna 

skulle svara på syftet, vara skrivna på svenska eller engelska och deltagarna vara över 18 år. 

Genom att exkludera studier äldre än 10 år samt enbart söka på “clinical trials” avgränsades 

urvalet ytterligare. Vidare lästes alla sammanfattningar för de träffar som kom fram. De 

artiklar som svarade på syftet och stämde överens med resterande inklusionskriterier valdes. 

Sökningens utfall och urvalsprocess presenteras i bilaga 1.  

	

Bearbetning och analys 

För att kvalitetsgranska de valda artiklarna genomfördes en kvalitetsanalys baserad på två 

kvalitetsmallar, en för randomiserade kontrollerade studier och en för kvasiexperimentella 

studier (Forsberg & Wengström 2013). Artiklarna granskades och lästes var för sig och 

fylldes i enligt kvalitetsmallarna beroende på typ av studie. Kvalitén på studien bestämdes 

utifrån vilka kriterier som var uppfyllda enligt kvalitetmallen. Vid ej uppfyllt kriterium 

diskuterades detta i förhållande till studiens övrigt uppfyllda kriterium och bedömdes därefter. 

De artiklar som bedömdes ha medel-eller hög kvalité inkluderades. 

En artikel exkluderades på grund av låg kvalité, då den vid närmare granskning visades vara 

en pilotstudie med enbart 13 deltagare vilket sänkte generaliserbarheten (Bailey, Little och 

Jung, 2016). Dessutom exkluderades två artiklar som ej svarade på syftet (DeWalt, m.fl., 

2009; Halvari, m.fl., 2016). Se sökhistorik i bilaga 1. Utifrån kvalitétsanalysen valdes totalt 16 
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vetenskapliga artiklar att inkluderas i studien. Resultatet av dem har sammanställts och 

presenteras i en översiktstabell, se bilaga 2, samt i en skriftlig sammanställning. Baserat på 

artiklarnas resultat identifierades och användes enbart den information som var relevant för 

studiens syfte. Artiklarnas interventioner varierade, för att kunna svara på syftet jämfördes 

interventionerna med varandra så att kategorier kunde skapas. Artiklar med liknande 

intervention kategoriseras i samma grupp och jämfördes sedan med de övriga för att få fram 

ett resultat.  

Etiska överväganden  

När en systematisk litteraturstudie ska genomföras bör etiska överväganden tas i beaktning. 

Alla artiklar som ingår i inklusionkriterierna ska redovisas och resultaten presenteras, oavsett 

utfall (Forsberg & Wengström, 2013). De inkluerade artiklarna i denna studie är alla 

godkända av en etisk kommitté.  

	

RESULTAT  
 

Resultatet baseras på 16 vetenskapliga studier. Samtliga var kvantitativa. De var 

randomiserade kontrollerade- eller kvasiexperimentella studier. Två pilotstudier ingick bland 

de 16 artiklarna, se metoddiskussion samt bilaga 2. Resultaten som presenteras belyser olika 

metoder för att öka fysisk aktivitet hos personer med diabetes typ 2 samt dess effekt, se bilaga 

2. De olika interventionerna utfördes på olika platser i världen och representerar därför olika 

folkgrupper och etniciteter med den gemensamma nämnaren att ha diabetes typ 2. Under 

resultatanalysen av de 16 vetenskapliga artiklarna kategoriseras dessa i sex olika kategorier: 

gruppinterventioner, motivation med utgångspunkt från Transtheoretical model TTM, 

motiverande samtal, tekniska hjälpmedel, belöning samt mål. I tabell 1 redovisas en kort 

sammanfattning av kategoriernas resultat samt antal inkluderade studier i varje kategori. För 

en utförligare presentation av varje studie se bilaga 2 samt i resultatet nedan.   
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Tabell 1. Tabell över resultatkategorier och antal studier med signifikant skillnad i varje kategori. 

Kategori Antal 
studier Skillnad mellan experiment- och kontrollgrupp? 

Gruppinterventioner 4 I samtliga fyra studier förbättrades den fysiska aktiviteten efter en 
gruppintervention signifikant jämfört med kontrollgruppen. 

Motivation med 
utgångspunkt från  
Transtheoretical model 
(TTM) 

2 En av två studier visade på en signifikant ökning av den fysiska 
aktiviteten efter en intervention baserad på TTM. 

Motiverande samtal 3 En av tre interventioner gav signifikant skillnad. MI som metod 
gav ej någon signifikant skillnad.  

Tekniska hjälpmedel 5 Tekniska hjälpmedel bidrog i tre av fem studier till en signifikant 
ökning av fysisk aktivitet hos interventionsgruppen. 

Belöning 1 Belöning hade ingen effekt på fysisk aktivitet i denna studie 

Mål 1 Att sätta upp mål visade sig ge en signifikant högre fysisk 
aktivitet hos interventionsgruppen. 

 
Gruppinterventioner  

Både Thoolen med kollegor (2009) och Mohamed, Al-Lenjawi med kollegors (2009) studier 

visar på att gruppmöten med undervisning, diskussioner, egna upplevelser samt delad kunskap 

i grupp är positivt för att öka fysisk aktivitet hos personer med diabetes typ 2. Thoolen med 

kollegors studie (2009) bestod av två individuella möten samt fyra gruppmöten med fokus på 

målsättning med hjälp av en femstegsplan. Resultaten följdes upp med hjälp av ett 

frågeformulär vid start, efter tre- och tolv månader. Mohamed med kollegors studies (2009) 

deltagare var på lika många gruppmöten som i Thoolen med kollegors (2009) studie dock 

under en längre period på 12 månader istället för 12 veckor. Båda studierna visade en 

signifikant skillnad hos experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen i ökad fysisk 

aktivitet under interventionens gång. Det fanns dock ingen uppföljningsperiod i någon av 

studierna.  

 

Även en studie av Ounnapiruk med kollegor från 2014 visade en signifikant ökning i fysisk 

aktivitet jämfört med kontrollgruppen. Interventionens längd var samma som i Thoolen med 

kollegors (2009) studie och innehöll samma typ och mängd av gruppdiskussioner som i 

tidigare nämnda studier. Ingen uppföljning gjordes. 
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Även Olson och McAuley (2015) visar att fysisk aktivitet ökar signifikant vid gruppträning. 

Det som skiljer denna studie med tidigare nämnda, förutom längden, var att deltagarna i 

experimentgruppen startade med gruppträningar (aerobic och gångträning) och workshops, 

för att sedan under studiens gång minska gruppträningstillfällena och istället öka den 

självständiga träningen. Vid fyra tillfällen fick deltagarna hjälp att stärka självförmågan samt 

sätta rimliga mål. Vid studiens slut var deltagarna helt självständiga när de gällde träning och 

författarna såg en signifikant ökning hos experimentgruppen. Vid uppföljningen hade 

deltagarnas träningsnivå minskat men skillnaden var fortfarande signifikant. Interventionen 

var således effektiv på kort sikt, men sämre på lång sikt.  

 

Motivation med utgångspunkt från Transtheoretical Model (TTM) 

Dutton med medarbetare (2008) undersökte hur fysisk aktivitet påverkas av TTM-modellen 

(Transtheoretical model). Interventionsgruppen fick under en månads intervention rådgivning, 

motivationsstöd, en diabeteskurs samt ett informationshäfte. Ett personligt brev skickades 

även ut innehållande individens motivationsnivå, nivå av självtillit samt mål baserat på TTM. 

Vid interventionens slut hade interventionsgruppen ett resultat på 22 min längre träning än 

kontrollgruppen. Resultatet visade dock ingen signifikant skillnad och ingen uppföljning 

gjordes.  

 

Kim och Kang (2009) undersökte individanpassad motivation enligt TTM och fann en 

signifikant skillnad efter en tre månaders intervention. Studien inkluderade två 

interventionsgrupper varav en fick motivation i utskrivet material och den andra i ett 

webbaserad format. Studien visade en signifikant skillnad hos båda interventionsgrupperna 

jämfört med kontrollgruppen. Det fann dock ingen signifikant skillnad mellan 

interventionsgrupperna. Ingen uppföljning gjordes. 

 

Motiverande samtal 

Varken Heinrich med medarbetare (2010) eller Swoboda med medarbetares (2017) studier 

visade någon signifikant skillnad efter en intervention baserad på motiverande samtal (MI).  

Swoboda med medarbetare (2017) coachade deltagarna via telefon för att öka nivån av fysik 

aktivitet medan Heinrich med medarbetare (2010) använde sig av personlig kontakt med en 

sjuksköterska. Båda interventionerna pågick i fyra månader. Heinrich med medarbetare 
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(2010) följde upp studien efter sex och 24 månader, fortsatt kunde ingen signifikant skillnad 

ses.  

 

I likhet med Olson & McAuleys studie (2015), som nämns under gruppinterventioner, är 

Teychenne med kollegors studie från 2015 en intervention som syftar till att deltagarna ska bli 

självständiga. Studien är ingen uttalad MI- studie men har fokus på motivation och rådgivning 

via en coach vilket påminde om MI och passade därför in under kategorin motiverande 

samtal. Studien visade en signifikant skillnad vid interventionens slut. Interventionen bestod 

av två månaders träning för samtliga deltagare innehållande två pass tillsammans med en 

gruppinstruktör samt ett självständigt pass i veckan. Deltagarna uppmanades sedan att 

fortsätta träna självständigt på samma sätt i ytterligare fyra månader. Experimentgruppen fick 

utöver detta även individuell coaching via utskrivet material samt regelbunden 

telefoncoaching med fokus på motivation och hjälp att överkomma hinder. Vid uppföljningen 

efter 12 månader kunde ingen signifikant skillnad längre påvisas.  

 

Tekniska hjälpmedel  

Användning av tekniska hjälpmedel för att öka fysisk aktivitet hos personer med diabetes typ 

2 visade en varierad effekt. I en studie gjord av Polgreen med kollegor (2018) framkom att en 

fitbit-klocka med påminnelse om att använda klockan samt att sätta ett dagligt gång-mål inte 

ökade nivån av fysisk aktivitet. En ökning kunde ses i början av experimentet men trenden 

vände och minskade sedan under studiens gång.  

 

I en studie av Diedrich med medarbetare från 2010 genomgick samtliga av studiens deltagare 

en åtta timmars DSMEP-kurs (Diabetes Self-Management Education Program) om egenvård 

vid diabetes. Interventionsgruppen fick även en stegräknare med tillhörande handbok baserad 

på en japansk motivationsteknik. Nivån av fysisk aktivitet ökade hos båda grupperna men 

ingen signifikant skillnad mellan dessa kunde påvisas och ingen uppföljning gjordes.  

 

Boudreau med kollegors studie från 2011 använde sig av ett webbaserat program där 

deltagarna regelbundet fick personliga brev baserat på träningsnivå. Efter tre månader visade 

den webbaserade interventionen att fysisk aktivitet hade ökat. Vid uppföljningen tre månader 

senare hade skillnaden upphört.  
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De nydiagnostiserade deltagarna i en studie av Mohamed med medarbetare (2016) undersökte 

hur en datorbaserad kost- och aktivitetsprogram kunde öka nivån av fysik aktivitet. 

Datorprogrammet skulle användas minst en dag i veckan i tre månader och fokuserade på 

egenvård och målsättning. Fler personer i interventionsgruppen ökade nivån av fysisk under 

studiens gång. Dock kunde ingen signifikant skillnad detekteras vid interventionens slut.  

 

I likhet med Mohamed m. fl. (2016) använde sig Jennings, med medarbetare (2014) av ett 

webbaserat program. De fann en signifikant ökning efter tre månaders intervention. Vid 

uppföljningen sex månader senare hade nivån av fysisk aktivitet minskat men var fortfarande 

signifikant högre än hos kontrollgruppen.  

 

Belöning 

Belöning i form av poäng vid hälsokontroller gav inte en signifikant ökning av fysisk 

aktivitet. Detta visade en studie av Irwig med kollegor (2012). Deltagarna i 

interventionsgruppen blev graderade med poäng beroende på nivå och typ av träning vid 

vårdkontakt. Efter nio månaders intervention fanns ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna.  

 

Mål  

Yuan, m.fl., (2016) visade i sin studie att nivån av fysik aktivitet signifikant ökade under en 

12 månaders intervention bestående av möten med fokus på individanpassade 

diabetesrelaterade hälsomål. Förutom mål gav diabetesexperten råd och strategier för att nå 

målen samt hjälp att implementera strategierna hemma. Dock minskade nivån och skillnaden 

var ej signifikant vid uppföljningen efter 24 månader.  
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DISKUSSION 
 

Resultatet av denna studie har delats in i sex olika kategorier; gruppinterventioner, motivation 

med utgångspunkt från Transtheoretical model (TTM), motiverande samtal, tekniska 

hjälpmedel, belöning samt mål. I resultatet framkom att flera metoder visat effekt, åtminstone 

kortsiktigt. Stöd av andra individer både i grupp och enskilt med övergångsperiod till eget 

initiativ samt användning av tekniska hjälpmedel som webbaserade träningsprogram visade 

effektivitet. Svårigheten ligger i att fastställa de metoder som är effektiva i längden och leder 

till fortsatt träning efter interventionens slut. Det behövs mer forskning kring vilka metoder 

som fungerar bäst i ett längre perspektiv och därmed är effektivast.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visar forskningsläget kring vilka metoder som studerats för att främja 

fysisk aktivitet hos personer med diabetes typ 2 samt vilka av dessa metoder som visats vara 

effektiva. I bakgrunden nämns en studie gjord av Lidengaard, m.fl., (2016) som belyser 

styrkan i gruppträning. Deltagarna i studien menade att fysisk aktivitet tillsammans med andra 

gav engagemang, en bra gemensam upplevelse samt bidrog till social interaktion som i sin tur 

ledde till ökad träningsmotivation (Lidegaard, m. fl. 2016). Detta går att koppla till det 

sammanställda resultatet i denna studie där samtliga gruppinterventioner var effektiva och 

bidrog till att individer signifikant ökade sin träningsnivå, åtminstone på kort sikt. Om dessa 

metoder även skulle vara effektiva på lång sikt är svårt att säga. Detta med tanke på att 

uppföljning enbart utförts i en av fyra studier där den signifikanta skillnaden kvarstod. Enligt 

Orem har människor en förmåga att kommunicera och uttrycka sina upplevelser för att hjälpa 

sig själv och andra (Orem, 1991). Dessa gruppinteraktioner med bland annat 

reflektionstillfällen kan ha varit ett bra sätt att ta vara på individers förmåga att hjälpa sig 

själva som ett medel till självhjälp.  

 

Två av studierna i arbetet innehöll en övergångsfas i syfte att göra deltagarnas träning mer 

självständig. Intentionen var att trappa ned den ledarledda träningen med uppmaning att 

fortsätta träna på egen hand. I Teychenne m. fl., (2015) visades ett högre deltagarantal som 

tränade i experimentgruppen än i kontrollgruppen. Dock var denna skillnad inte signifikant 

men tyder ändå på en positiv utveckling. I Olson och McAuleys studie (2015) fanns däremot 

en signifikant skillnad mellan grupperna även vid uppföljningen. Dock hade nivån av fysisk 
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aktivitet sjunkit under studiens gång. Studien var således effektiv på kort sikt men inte på 

lång. Huruvida nedtrappningen av den ledarledda träningen var orsak till det annars positiva 

resultatet är svårt att säga men det kan ha haft en bidragande effekt till att deltagarna fortsatte 

att träna. Detta går att koppla till Orems egenvårsteori där individen ska få stöd och 

undervisning för att kunna ta över vården av sig själv och bli självständig i sin egen hälsa 

(Orem, 1991).  

 

Tendensen av en ökad nivå av fysisk aktivitet under interventionens gång följt av en minskad 

eller helt avtagen nivå vid interventionen slut kunde även ses i kategorin tekniska hjälpmedel. 

Varför träningsnivån sjunker hos deltagarna efter interventionens slut är oklart. Det skulle 

kunna bero på att det är svårt att motivera sig själv till livsstilsförändring utan utomståendes 

stöd att hämta kraft och motivation från. När stödet försvinner hänger hela ansvaret på 

individen och det är svårt att finna motivation att överkomma barriärer av till exempel 

bekvämlighet eller gamla vanor.  

 

Korkiakangas med kollegor (2009) betonar att det både finns interna och externa hinder för 

regelbunden träning. Ett internt hinder var kopplat till den egna beslutsfattningen, medan de 

externa hindren inte var något som individen själv kunde råda över. De menar att en bra 

rådgivning bygger på att de interna och externa hindren identifieras så att lösningar till dessa 

kan diskuteras och identifieras. Om de inkluderade studierna i detta arbete även hade 

fokuserat på att identifiera dessa hinder skulle kanske fler interventioner lett till en ökad men 

även bibehållen fysisk aktivitet bland deltagarna.   

 

Baserat på resultatet i denna studie går det ej att fastslå ifall någon av de sex kategorierna 

långsiktigt skulle vara mer effektiv än någon annan. Studierna svarar dock på arbetets syfte 

och ger en bild över det rådande forskningsläget kring främjandet av fysik aktivitet för 

personer med diabetes typ 2. Somliga av studierna undersöker även metodernas långsiktiga 

effekt. Resultatet i denna studie tillsammans med kunskapen om de interna och externa 

hindren från Korkiakangas med kollegors studie (2009) skulle kunna bidra till att lyfta 

kunskapsläget rörande motivationsmetoder för fysik aktivitet inom sjukvården. En bredare 

kunskap om metodernas effektivitet skulle kunna bidra till att framtida forskning fokuserar på 

de metoder som gav signifikanta skillnader. Detta skulle eventuellt leda till att individer med 

diabetes skulle få den motivationshjälp de behöver för att bibehålla sin träning därmed minska 

kostnader för samhället (Andersson, Ahlbom & Carlsson, 2015). Att utbildning av 
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vårdpersonal baseras på det aktuella forskningsläget går i linje med Orems omvårdnadsteori. 

Orem nämner att sjuksköterskan bör utbildas för att kunna hjälpa individen till egenvård 

(Orem, 1991).  

 

I Lidengaard och medarbetares studie (2016) ökade deltagarnas motivation inte bara genom 

att träna i grupp utan även genom målsättning. Att sätta ett mål, menade deltagarna, ökade 

motivationen då det bidrog till tävling både med sig själv och andra. Att uppnå ett mål och att 

se synliga resultat på hälsoparametrar bidrog också till ökad motivation (Lidengaard, m.fl., 

2016). Förutom hos studien som ingick i kategorin ”mål” fanns även parametern ”att sätta ett 

mål” i flera ingående studier.  

 

Studien som enbart undersökte mål som motivationsmetod, visade i likhet med tidigare 

forskning inom området, en signifikant skillnad. Detta tyder på att mål kan vara en bidragande 

faktor till förändring under interventionens gång. Dock inkluderades bara en studie inom 

denna kategori. Polgreen m. fl., (2018) undersökte mål som en del av studien. De fann ingen 

signifikant skillnad när det kom till mål eller påminnelse från en fitbitklocka. Studien uppgav 

en potentiell förklaring till resultatet där de medgav att de dagliga påminnelserna av att sätta 

ett självständigt gångmål blev tjatigt i längden. Sammanfattningsvis visar arbetet på olika 

resultat när mål används som motivation till fysisk aktivitet. Därav går det ej att fastställa 

huruvida mål som motivationsmetod är effektiv baserat på resultatet i detta arbete.  

 

Huruvida motivation med utgångspunkt från TTM är effektiv för att öka fysisk aktivitet är 

svårt att fastslå baserat på denna studie då enbart två TTM-studier inkluderades med motsatt 

resultat och utan uppföljning. Bully, Sánchez, Zabaleta-del-Olmo, Pombo och Grandes (2015) 

utförde en litteraturstudie baserad på 17 artiklar för att undersöka effektiviteten för 

livsstilsförändringar baserat på TTM. 13 av dessa studier undersökte effekten av TTM på 

fysisk aktivitet. Författarna till litteraturstudien anser att det inte finns någon effekt på fysisk 

aktivitet baserat på de 13 inkluderade artiklarna. De kommer dock fram till att TTM hade en 

effekt på rökning och förändringar i kost, vilket då stämmer överens med Kirk m. fl. (2007) 

om att TTM har visat sig vara en viktig komponent vid förändring.  

 

Orem (1991) anser att god omvårdnad är att stärka patienten till egenvård där den brister. 

Enligt autonomiprincipen har individen rätt till självbestämmande kring sin egen vård, vilket 

är viktigt utifrån ett vårdetiskt perspektiv. Detta innebär att vårdpersonal ej kan tvinga 
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individen att utföra en handling eller egenvårdsåtgärd. Vårdpersonal är däremot skyldig att på 

ett objektivt sätt informera patienten om de behandlingsalternativ som finns (Sandman & 

Kjellström, 2013). Genom kunskap om hur vårdpersonal bäst motiverar individen till fysisk 

aktivitet kan vårdetik följas samtidigt som Orems egenvårdsteori uppfylls.  

 

Interventioner med “för nära inpå”-eller ingen uppföljning försvårar beräkningen av en 

metods långsiktiga effekt. En bestående livsstilsförändring gällande fysisk aktivitet kan 

utifrån resultatet i denna studie vara svårt att uppnå. Fler studier behövs där undersökningen 

riktar in sig på den långvariga effekten av en intervention där uppföljningsperiod inte bara är 

efter tre till sex månader utan snarare följs upp med jämna mellanrum i en flerårsperiod. 

Enligt Orem (1991) är en viktig grund för att bidra till att personer med diabetes får ett 

självständigt och hälsosamt liv att vårdpersonal håller sig uppdaterad kring det aktuella 

forskningsläget. Sjuksköterskan behöver kunskap om hur personer med diabetes kan 

motiveras till fysisk aktivitet. En ökad fysisk aktivitet är en egenvårdshandling som kan bidra 

till att bromsa försämring av sjukdom, förebygga följdsjukdomar samt öka patienters 

livskvalité (Orem, 1991).  

 

Metoddiskussion  

För svara på studiens syfte och skapa en överblick av det aktuella forskningsläget valdes en 

litteraturöversikt som design. Både randomiserade, kontrollerade studier samt 

kvasiexperimentella studier inkluderades i detta arbete. Samtliga sammanfattningar lästes utan 

att utesluta några träffar som relaterade till arbetets syfte. Genom att avgränsa sökresultatet 

med inklusionskriterier, årtal och enbart söka på clinical trials (Pubmed) begränsades 

sökresultatet utfall. Studier som svarade på syftet och innehöll inklusionskriterierna 

kvalitetsgranskades. Detta för att styrka arbetets reliabilitet och validitet. Genom att tydligt 

redovisa sökhistorik och utförande ökar reliabiliteten för arbetet. En svaghet är att databaserna 

regelbundet uppdateras vilket förändrar sökresultatets utfall. Detta kan medföra utfallet 

förändras om studien skulle replikeras. Studierna representerar deltagare med diabetes typ 2 

från hela världen för att få ett större perspektiv på forskningsläget samt ge en ökad 

generaliserbarhet. Studien skulle från början enbart inkludera studier upp till fem år gamla för 

att få ett så aktuellt forskningsläge som möjligt, men på grund av otillräckligt underlag 

utökades tidsspannet till tio år. 

 



15	
	

Genom att granska studierna med en kvalitétmall och enbart inkludera studier av medel eller 

hög kvalité ökade validiteten för arbetet. Detta gjordes även genom att exkludera en studie på 

grund av ovisshet för hur urvalet skett samt två studier som vid närmare granskning ej svarade 

på syftet. På grund av dåligt underlag till arbetet inkluderades två pilotstudier (Dutton, m.fl., 

2008; Swoboda, m.fl., 2017) vilket kan ses som en svaghet med arbetet. Trots en lägre 

generaliserbarhet inkluderades dessa studier ändå på grund av de väl utförda metoderna, den 

goda kvalitén samt att de svarade på syftet. Alla studier var referentgranskade och fanns 

tillgängliga via Pubmed eller Cinahl vilket innebär att de är kritiskt granskade av experter 

vilket talar för de inkluderade studiernas kvalité och ses som en styrka i arbetet. En annan 

styrka var att alla relevanta resultat utifrån syftet lyftes oavsett om metoden varit effektiv eller 

inte. Arbetet skrevs även på ett objektivt sätt för att bevara en god forskningsetik.  

Förutom de två inkluderade pilotstudierna är en annan svaghet, som även minskar 

generaliserbarheten, att resultatet enbart presenterar forskningsläget utifrån två databaser. För 

en mer övergriplig bild kunde studier från andra databaser också ha inkluderats. Vidare är att 

sökresultatet begränsades av det svenska och engelska språket. Studier skrivna på ett annat 

språk kunde ha gett en bredare bild av forskningsläget och även gjort resultatet mer 

generaliserbart. En sista svaghet med arbetet är skribenternas ovana att granska artiklar, 

artiklar som en van granskare skulle ha exkluderat kan därav ha inkluderats i detta arbete.  

 

Slutsats 

Det finns flera metoder som motiverar personer med diabetes typ 2 att öka nivån av fysisk 

aktivitet. Svårigheten ligger i att fastställa vilka metoder som är effektiva i längden och leder 

till fortsatt träning efter en intervention. Studies resultat visar att stöd av andra individer, både 

i grupp och enskilt, med övergångsperiod till eget initiativ har effektivitet. Även användning 

av tekniska hjälpmedel som webbaserade träningsprogram var effektivt. Dock behövs mer 

forskning kring vilka metoder som är effektivast när det kommer till ett längre perspektiv.  
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Bilaga 1 
Tabell 1. Urvalsprocess samt sökhistorik 

*Värde inom parentes är redan utvalda studier under annat utfall. 

Databas Sökord Begränsningar Utfall Utvalda Utvalda efter 
kvalitets 
granskning 

PubMed. Motivation, exercise, 
diabetes mellitus, type 2 

Max 10 år, clinical 
trials, humans only. 

53 5  3 

PubMed Intervention activation 
diabetes type 2 
motivation physical 
activity 

Max 10 år, clinical 
trials, humans only. 

2     

Pubmed Intervention, diabetes 
type 2, motivation, 
physical activity, lifestyle 
change 

Max 10 år, clinical 
trials, humans only. 

17 (1)  

Pubmed Liftstyle change best 
motiviation physical 
activity diabetes 

Max 10 år, clinical 
trials, humans only. 

2 0  

Pubmed Physical activity, self-
efficacy, diabetes type 2, 
motivation NOT children 

Max 10 år, clinical 
trials, humans only. 

19 2 (4)  2 

Pubmed Self management, 
diabetes type 2, physical 
activity, motivation 

Max 10 år, clinical 
trials, humans only. 

17 0(1)  

Pubmed Self management, 
diabetes type 2, exercise, 
motivation 

Max 10 år, clinical 
trials, humans only. 

12 0  

Pubmed Promoting physical 
activity diabetes type 2 
motivation 

Max 10 år, clinical 
trials, humans only. 

5 (2)  

Pubmed Intervention AND 
diabetes type 2 self-
efficancy AND physical 
activity AND self 
regualtion 

Max 10 år, clinical 
trials, humans only. 

13 5 4 
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Cinahl Promoting physical 
activity diabetes type 2 
motivation 

Max 10 år. 5 (1)  

Cinahl Intervention, diabetes 
type 2, motivation, 
physical activity, lifestyle 
change 

Max 10 år. 20 0  

Cinahl Liftstyle change best 
motiviation physical 
activity diabetes 

Max 10 år. 0 0  

Cinahl Self management, 
diabetes type 2, physical 
activity, motivation 

Max 10 år. 9 0  

Pubmed exercise, Self-efficacy, 
diabetes mellitus, type 2, 
motivation 

Clinical trial, 
abstract, Max 10 år 

12 2 (2) 1 

Pubmed physical activity, diabetes 
mellitus, type 2, 
intervention, effectivness, 
motivation NOT children 

Clinical trial, 
abstract, Max 10 år 

17 4 (4) 4 

Pubmed Self management, 
diabetes mellitus, type 2, 
exercise, motivation 

Clinical trial, 
abstract, Max 10 år 

12 2 (2) 2 
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Bilaga 2 
*Tabell över artiklar inkluderade i resultat samt kort beskrivning av syfte, metod, resultat samt kvalitet.  

Namn på 
artikel 

Författare, 
Årtal, Land  

Syfte  Metod   Resultat Kvalitet  

Beyond good 
intentions: The 
role of 
proactive 
coping in 
achieving 
sustained 
behavioral 
change in the 
context of 
diabetes 
management. 

Thoolen, De 
Ridder, 
Bensing, 
Gorter & 
Rutten, 2009, 
Nederländerna.  

Undersöka hur en kort 
självvårdskurs baserat på 
proactive coping kan hjälpa 
patienter som nyss 
diagnostiserats med 
diabetes typ 2 till ett 
långvarigt 
självvårdsbeteende 

 

RTC. 197 deltagare 
randomiseras i 
kontroll eller 
experminetgrupp. 
Interventionen 
innehöll en 3 mån. 
self-management kurs 
både individ- och 
gruppbaserad med 
hjälp att bl.a. sätta 
och följa sina mål i en 
fem-stegs plan. 

Signifikant skillnad 
mellan grupperna efter 
tre månaders 
intervention. Ingen 
uppföljning.  

 

Hög 

Culturally 
sensitive 
patient-centred 
educational 
programme for 
self-
management of 
type 2 diabetes: 
a randomized 
controlled trial.  

Mohamed, Al-
Lenjawi, B., 
Amuna, P., 
Zotor, F & 
Elmahdi, 2009, 
Quatar.  

Att utvärdera ett 
kulturanpassat program för 
araber med fokus på 
utbildning för diabetiker 
typ 2.  

 

RTC. 430 deltagare 
fick ett häfte om 
diabetesvård. 
Randomisering i 
experiment eller 
kontrollgrupp. 
Experimentgruppen 
fick även fyra 
grupplektioner under 
ett år angående 
diabetes och 
egenvård baserat på 
häftet. 

Signifikant skillnad 
mellan grupperna efter 
12 månaders 
intervention. Ingen 
uppföljning.  

Hög 

Effectiveness 
of a behavior 
modification 
program for 
older people 
with 
uncontrolled 
Type 2 
Diabetes 

Ounnapiruk, 
Wirojratana, 
Meehatchai & 
Turale, 2014, 
Thailand  

Se hur en ett 
beteendeprogram (BM) 
med fyra möten av 
gruppdiskussioner för äldre 
kunde förbättra deras 
livsstil 

 

Kvasiexperimentell 
studie. 60 deltagare 
delades in i 
experimentgrupp och 
kontrollgrupp. Tre 
månaders 
grupputbildning 
rörande egenvård av 
diabetes typ 2.  

Signifikant skillnad 
mellan grupperna efter 
tre månaders 
intervention. Ingen 
uppföljning 

Medel 

Impact of a 
brief 
intervention 
on self-
regulation, 
self-efficacy 
and physical 
activity in 
older adults 
with type 2 
diabetes. 

Olson, & 
McAuley, 
2015, USA.  

Undersöka effektiviteten av 
en kort intervention riktad 
mot självkänsla och 
egenvård för att öka den 
fysiska aktiviteten hos äldre 
med diabetes typ 2. 

RCT. 116 deltagare 
randomiserades i 
antingen en 2 mån. 
fysisk aktivitets-
intervention 
innehållande både 
individuell-och 
gruppträning, eller till 
en hälso-utbildnings 
kurs via webben. 

Uppföljning i mån. 
sex. 

Signifikant skillnad 
mellan grupperna efter 
två månaders 
intervention. 
Signifikant skillnad 
även vid uppföljning 
sex månader senare. 

 

Hög. 



23	
	

A tailored 
print-based 
physical 
activity 
intervention 
for patients 
with type 2 
diabetes. 

Dutton, 
Provost, Tan & 
Smith, 2008, 
USA.  

Att undersöka om ett 
individanpassat utskrivet 
material skulle kunna 
motivera diabetiker typ 2 
till FA.  

RTC. Pilotstudie. 85 
deltagare. 
randomiserades till 
kontroll- (sedvanlig 
vård) eller 
experimentgrupp med 
fokus på fysik 
aktivitet, rådgivning, 
motivation, självtillit, 
målsättning och 
socialt stöd samt 
personligt brev med 
vederbörandes 
motivationsnivå.  

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna efter en 
månads intervention.  

Medel  

Utility of a 
Web-based 
intervention for 
individuals 
with type 2 
diabetes: the 
impact on 
physical 
activity levels 
and glycemic 
control. 

Kim & Kang, 
2009, 
Sydkorea.  

Syftet var att utvärdera 
effektiviteten av två 
stycken TTM -(stages of 
change terorin) 
interventioner (ett 
webbaserat och ett utskrivet 
häfte) rörande fysisk 
aktivitet hos patienter med 
diabetes typ 2 i Sydkorea.  

RCT. 73 deltagare, 
randomisering i tre 
grupper. En 
webbaserad 
experimentgrupp, en 
utskrivet-häfte 
experimentgrupp 
samt en kontrollgrupp 
med sedvanlig vård. 
Efter 3 mån. 
utvärderades effekten 
rörande fysisk 
aktivitet. 

Signifikant skillnad för 
båda 
interventionsgrupperna 
och kontrollgruppen. 
Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna. Ingen 
uppföljning. 

Hög  

Effect 
evaluation of a 
Motivational 
Interviewing 
based 
counselling 
strategy in 
diabetes care. 

Heinrich, 
Candel, 
Schaper & De 
Vries, 2010, 
Nederländerna.  

Utvärderade effekterna av 
motivationsintervju (MI) på 
FA bland diabetes typ 2 
patienter 

 

RCT. MI-kurs 
intervention testa på 
584 patienter som 
randomiserades i 
experiment-eller 
kontrollgrupp. 

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna efter ett sex 
eller 24 mån. 

Medel 

Impact of a 
goal setting 
and decision 
support 
telephone 
coaching 
intervention 
on diet, 
psychosocial, 
and decision 
outcomes 
among people 
with type 2 
diabetes. 

Swoboda, 
Miller, & 
Wills, 2017, 
USA 

Undersöka hur en 
telefonbaserad coachning 
med fokus på att tro på sin 
egen förmåga och hjälp att 
sätta mål kan förbättra den 
fysiska aktiviteten hos 
personer med diabetes typ 
2.  

 

RCT. Pilotstudie. 54 
deltagare 
randomiserades i en 
7-veckors 
interventionsgrupp 
med telefoncoahing 
med fokus på 
målsättning enligt 
SMART-modellen 
eller till en 
kontrollgrupp utan 
coaching och 
målsättning.  

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna efter fyra 
månaders intervention.  

Medel 
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Adoption and 
maintenance 
of gym-based 
strength 
training in the 
community 
setting in 
adults with 
excess weight 
or type 2 
diabetes: a 
randomized 
controlled 
trial 

Teychenne 
m.fl., 2015, 
Australien.  

Att undersöka om ett 
träningsprogram med 
coachning skulle förbättra 
adaptionen av träning hos 
diabetiker samt om det 
skulle bidra till fortsatt 
träning efter 
interventionens slut 

 

RCT. 318 deltagare 
genomgick 2 mån. 
gymträning med 
coach där de 
uppmanades att träna 
på samma sätt i 
ytterligare fyra mån. 
(uppföljning m.h.a 
frågeformulär i 
mån.  noll, sex och 
tolv). 
Experimentgruppen 
fick även individuell 
motiveringsbaserad 
rådgivning samt 
telefoncoaching. 

Signifikant skillnad 
mellan grupperna efter 
fyra månader. Ingen 
skillnad mellan 
grupperna efter 12 
månader efter 
interventionens slut.  

Medel 

The effect of 
automated 
text 
messaging 
and goal 
setting on 
pedometer 
adherence and 
physical 
activity in 
patients with 
diabetes: A 
randomized 
controlled 
trial.  

Polgreen m.fl., 
2018, USA.  

Undersöka om daglig sms-
påminnelse kan öka fitbit-
användingen och/eller öka 
nivån av fysisk aktivitet på 
lång sikt, och ifall 
regelbundna påminnelse 
textmeddelanden plus 
målsättningar kan öka fitbit 
användning/ihållande 
och/eller öka nivån av 
fysisk aktivitet.  

RCT. 138 deltagare 
fick en fitbitklocka 
och randomiserades i 
tre grupper. Enbart 
fitbit, fitbit plus 
påminnelse och fitbit 
med både påminnelse 
och målsättning. Sex 
månader intervention. 

 

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna efter sex 
månaders intervention.  

 

Hög 

Promoting 
physical 
activity for 
persons with 
diabetes.  

Diedrich, 
Munroe, & 
Romano, 2010, 
USA. 

 

Att utvärdera effekten av 
ett självhjälpsprogram för 
FA för personer med 
diabetes typ 2.  

Kvasiexperimentell 
studie. 
Pretest/posttest-
design. Samtliga 53 
deltagare genomgick 
en kurs i 
diabetsegenvård 
(DSMEP).  
Randomisering till 
experimentgrupp med 
en stegräknare och 
tillhörande bok eller 
kontrollgrupp (fick 
ingen stegräknare 
eller bok) 

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna efter tre 
månaders intervention.  

 

 

Medel  
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Effectiveness 
of a computer-
tailored print-
based physical 
activity 
intervention 
among French 
Canadians 
with type 2 
diabetes in a 
real-life 
setting. 

Boudreau, 
Godin, & 
Poirier, 2011, 
Kanada.  

Utvärdera effekten av en 
dator-sydd individanpassat 
meddelande för att 
förmedla fysisk aktivitet 
hos diabetiker typ 2,  

RTC. Pretest/posttest-
design. 325 deltagare 
randomiserades i en 
individanpassad 
dator-
experimentgrupp eller 
en allmän 
kontrollgrupp. 
Frågeformulär 
skickades ut 
månadsvis via mail 
till båda grupperna. 
Experimentgruppen 
fick individanpassade 
svar baserat på deras 
svar i 
frågeformuläret. Tre 
mån. intervention. 

Signifikant skillnad 
mellan grupperna efter 
tre månader. Vid 
uppföljning tre 
månader senare 
påvisades ingen 
signifikant skillnad. 

 

Hög 

Development 
and Evaluation 
of a Computer-
Based, Self-
Management 
Tool for People 
Recently 
Diagnosed with 
Type 2 
Diabetes. 

Mohamed, Al-
Lenjawi, 
Amuna, Zotor 
& Elmahdi, 
2016, England.  

Att skapa och utvärdera ett 
datorbaserat kost- och 
fysisk aktivitetsprograms 
förmåga att förbättra 
nyligen diagnostiserade 
diabetespatienters hälsa och 
egenvård.  

 

RCT. 70 deltagare. 
randomisering i 
experimentgrupp med 
tillgång till ett 
datorprogram via 
USB, eller 
kontrollgrupp 
(sedvanlig vård). 

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna efter tre 
månaders intervention. 

Hög 

Effectiveness 
of a web-based 
physical 
activity 
intervention for 
adults with 
Type 2 
diabetes-a 
randomised 
controlled trial. 

Jennings, 
Vandelanotte, 
Caperchione, 
& Mummery 
2014, 
Australien.  

Undersöka om en web-
baserad intervention ökade 
den fysiska aktiviteten hos 
vuxna diabetiker typ 2. 
Samt att utvärdera 
deltagarnas åsikter om 
studien.  

 

RCT. 12-veckors 
webb-baserats fysiskt 
aktivitets program. 
med uppföljning efter 
36 veckor. 397 
deltagare. Fokus på 
utbildning, social 
support, positiv 
förstärkning, 
personlig feedback 
via webben. 
Deltagarna skrev 
själva ner hur mycket 
de tränade 

Signifikant skillnad 
mellan grupperna efter 
tre månader 
intervention. Efter sex 
månader var det 
fortfarande en 
signifikant skillnad.    

Hög 

A diabetes 
scorecard 
does not 
improve 
HbA(1c), 
blood 
pressure, 
lipids, aspirin 
usage, 
exercise and 
diabetes 
knowledge 

Irwig m.fl., 
2012, USA 

Undersöka om ett 
poängkort kan motivera till 
ökad fysisk aktivitet 

RCT. Nio månaders 
intervention. 103 
deltagare. 
Randomisering i 
kontroll respektive 
experimentgrupp. 
Fyra läkarbesök med 
poäng beroende på 
träningsnivå baserat 
på ett frågeformulär. 
Inga specifika mål 
sattes. 

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna efter nio 
månader.  

Hög  
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over 9 
months: a 
randomized 
controlled 
trial. 

Kontrollgruppen fick 
frågeformuläret men 
inget poängkort. 

Effect of case 
management on 
glycemic 
control and 
behavioral 
outcomes for 
chinese people 
with type 2 
diabetes: A 2-
year study. 

Yuan, Wang, 
Fish, Xue, 
Chen, Liu, & 
Lou, 2016, 
Kina  

Undersöka hur ”case-
management” påverkar FA 
mm. samt 
egenmakt/självförtroende 
hos diabetiker typ 2.  

 

RTC. 120 deltagare 
randomiserades i en 
“case-mangement”-
experimentgrupp eller 
en kontrollgrupp. 
Deltagarna i 
experimentgruppen 
coachades 
individuellt av en 
diabetesexpert. 
Intervention pågick i 
ett år följt av 
uppföljningsår utan 
intervention. 

Signifikant skillnad 
mellan grupperna efter 
12 månader. Vid 
uppföljning efter 24 
mån var det ej någon 
signifikant skillnad.  

 

Hög  

 


