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Sammanfattning 

Bakgrund: Typ 2 diabetes är ett globalt hälsoproblem som kan ge allvarliga 

komplikationer. Livsstilsförändringar inom fysisk aktivitet och kost kan minska 

risken för komplikationer och leda till viktnedgång hos patienter med övervikt 

eller fetma. Motiverande samtal (MI) har som syfte att öka patientens motivation. 

MI används som ett hjälpmedel inom hälso-och sjukvården för att motivera 

patienter till livsstilsförändring. Inom rådgivning har sjuksköterskan en viktig 

hälsofrämjande arbetsroll att motivera patienter till livsstilsförändringar avseende 

ökad fysisk aktivitet och kostvanor.  

Syfte: Att sammanställa aktuell forskning om betydelsen av MI avseende 

livsstilsförändringar hos patienter med typ 2 diabetes. 

Metod: Designen är en litteraturöversikt som grundar sig på 15 vetenskapliga 

artiklar. Datainsamlingen har genomförts via PubMed och Cinahl.  

Resultat: Tre huvudkategorier med tillhörande subkategorier framtogs. 

Huvudkategorierna var: Betydelsen av MI avseende kost, betydelsen av MI 

avseende viktnedgång och betydelsen av MI avseende fysisk aktivitet.  

Konklusion: Samtalsmetoden MI gav olika resultat avseende kost och fysisk 

aktivitet samt viktnedgång. En gemensam faktor som identifierades var att MI gav 

förståelse för deltagarnas aktuella livsstil tillsammans med ökad motivation. 

 

Nyckelord: typ 2 diabetes, fysisk aktivitet, kost, livsstilsförändring, motiverande 

samtal, viktnedgång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

Background: Type 2 diabetes is a global health problem that can cause 

complications. Lifestyle changes in physical activity and diet can reduce the risk of 

complications and lead to weight loss in patients with overweight or obesity.  

Motivational Interviewing (MI) aims to increase motivation for behavioral change. 

MI can be used in healthcare counseling to motivate patients for lifestyle change. 

Aim: To compile current research about the importance of MI regarding lifestyle 

changes in patients with type 2 diabetes. 

Methods: The design is a literature review based on 15 scientific articles. The data 

collection was made in PubMed and Cinahl databases. 

Results: Three main categories with subcategories were implemented. The main 

categories were: The importance of MI regarding diet, the importance of MI 

regarding weight loss and the importance of MI regarding physical activity. 

Conclusions: The communication model MI gave different results regarding diet 

and physical activity as well as weight loss. A common factor identified was that 

MI gave an understanding of the participants' acute lifestyle together with 

increased motivation. 

 

Keywords: Diet, life style changes, motivational interview, physical activity, type 

2 diabetes, weight loss.  
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Inledning 

Författarna till litteraturöversikten har under sjuksköterskeutbildningens 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kommit i kontakt med patienter som blivit 

diagnostiserade med typ 2 diabetes. Under VFU använde sjuksköterskorna 

kommunikationsmodellen Motiverande samtal (MI) för att identifiera 

ohälsosamma livsstilsvanor samt för att motivera patienter till förbättrade 

livsstilsvanor. Vid bemötandet av dessa patienter grundades en reflektion över att 

hälso-och sjukvårdspersonal upplevde svårigheter att motivera patienter till 

förbättrade livsstilsvanor. Detta har bidragit till ett intresse för att sammanställa 

aktuell forskning angående vilken betydelse MI har som samtalsmetod för 

patienter med typ 2 diabetes avseende viktnedgång samt livsstilsvanorna kost och 

fysisk aktivitet.  

 

Bakgrund 

 

Typ 2 diabetes 

Enligt statistik inom primärvården i Sverige från Nationella Diabetesregistret 

(NDR, 2016) fanns det 355 474 människor med diagnosen diabetes. Av dessa hade 

98 procent diagnosen typ 2 diabetes. Enligt World Health Organization (WHO, 

2017) fanns en ökning av människor med diabetes från år 1980 till 2014. I hela 

världen var det 315 miljoner människor som insjuknat i någon form av diabetes 

under dessa 34 år. Den diabetestyp som dominerar i världen är typ 2 diabetes och 

en anledning till att just den diabetestypen framträder starkast beror på hög 

kroppsvikt hos människor vilket även är en förklaring till att barn också drabbas av 

sjukdomen vilket inte tidigare förekommit i samma utsträckning (WHO, 2017). 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) har andelen överviktiga människor i Sverige 

ökat och år 2016 var enligt en undersökning 51 procent av befolkningen mellan 

16-84 år överviktiga samtidigt som övervikt var vanligare hos äldre individer 

jämfört med hos yngre (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

 

Vid typ 2 diabetes har vävnaderna blivit resistenta mot insulin vilket leder till 

konstant hyperglykemi. Glukos finns kvar i blodet men tar sig inte in i vävnaderna 

trots att insulinproduktionen till en början inte är påverkad (Ericson & Ericson, 
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2012). Typ 2 diabetes är en smygande sjukdom som ofta fortgår i många år innan 

patienten upplever symptom. Detta beror på att insulinproduktionen ökas av 

betacellerna vid glukosbrist i vävnaderna. Efter 10-15 år blir betacellernas 

produktion sämre och insulinbrist uppstår. Symptom som törst, stora urinmängder 

samt trötthet kan då uppstå (Ericson & Ericson, 2012). Betydande för uppkomsten 

av typ 2 diabetes är ohälsosamma matvanor, övervikt och inaktiv livsstil 

(Socialstyrelsen, 2017).  

 

Övervikt/fetma 

Hög kroppsvikt påverkar kroppens celler vilket leder till att vävnaderna blir 

resistenta mot insulin med konstant hyperglykemi till följd. Glukos finns kvar i 

blodet men tar sig inte in i vävnaderna trots att insulinproduktionen till en början 

inte är påverkad (Ericson & Ericson, 2012). Övervikt är vanligt hos patienter med 

diabetes typ 2 och övervikten ökar bland befolkningen, därför är viktnedgång av 

betydelse för patientgruppen. Övervikt är en riskfaktor som kan generera i 

makrovaskulära komplikationer och förtida död (NDR, 2016). 

Livsstilsförändringar avseende kost och fysisk aktivitet kan hjälpa patienten att 

reglera sin sjukdom och övervikt (Dammen-Mosand & Stubberud, 2011). Enligt 

svensk definition innebär övervikt ett Body Mass Index (BMI) mellan 25-29,9 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Fetma innebär ett BMI över 30 kg/m2. Engelsk 

definition av BMI benämns kg/m2 (Svenska Mesh, u.å). 

 

Glukoskontroll 

Diagnosen typ 2 diabetes baseras på förhöjda P-glukosvärden som mäter 

glukoskoncentrationen i plasma. Provet kan tas venöst eller kapillärt vid fastande 

eller 2 timmar efter en peroral glukosbelastning. Diagnoskriterierna för ett fastande 

prov som antingen genomförs kapillärt eller venöst ska ha ett värde över 7 

mmol/L. För peroral glukosbelastning ska värdet vara över 11,1 mmol/L vid 

venöst prov och över 12,2 mmol/L vid ett kapillärt prov. Minst två förhöjda värden 

ska uppnås som är tagna vid olika tidpunkter (Läkemedelsverket, 2015).  

 

Ett annat mätvärde som är viktigt för en god glukoskontroll är HbA1c vilket 

innebär en långsiktig glukoskontroll (NDR, 2016). HbA1c mäts för att se hur 
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mycket glukos som bundit sig till hemoglobin i de röda blodkropparna (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2009). HbA1c visar den 

genomsnittliga glukoskontrollen under de senaste 6-10 veckorna. Målet är att 

uppnå bra värde och behandlingsmålet innebär ett värde under 52 mmol/mol 

(Socialstyrelsen, 2017). 

 

Att uppnå en god glukoskontroll är den viktigaste faktorn inom 

diabetessjukdomen. För att uppnå målvärden inom HbA1c och främja en god 

glukoskontroll är det viktigt med livsstilsförändringar som exempelvis 

viktnedgång, minskat kaloriintag och ökad fysisk aktivitetsnivå. Viktnedgång och 

kostförändringar har god effekt på HbA1c nivåerna (Läkemedelsverket, 2017).  

 

Komplikationer vid typ 2 diabetes 

Ett högt HbA1c under en längre tid ökar risken för utvecklandet av komplikationer 

(SBU, 2009). Ett HbA1c över 70 mmol/mol medför ökad risk för utvecklandet av 

komplikationer (NDR, 2016). Risken för utveckling av komplikationer minskar 

hos patienter med typ 2 diabetes om HbA1c ligger under behandlingsmålet 

(Socialstyrelsen, 2017). Komplikationerna som kan uppstå hos patienter med typ 2 

diabetes delas in i mikro- och makrovaskulära komplikationer. Mikrovaskulära 

komplikationer drabbar kroppens små blodkärl (Ericson & Ericson, 2012). 

Makrovaskulära komplikationer drabbar kroppens stora blodkärl (Socialstyrelsen, 

2017). Angiopati är en komplikation som kan uppstå och betyder kärlsjukdom som 

kan orsaka både mikro-och makrovaskulära komplikationer. Anledningen till att 

angiopati uppstår är på grund av långvarig hyperglykemi (Ericson & Ericson, 

2012). 

 

Mikrovaskulära komplikationer 

Mikroangiopati är en mikrovaskulär komplikation som är förknippad med 

otillfredsställande glukoskontroll. Uppkomsten av mikroangiopati beror på att 

blodsockerhalten frekvent är förhöjd och leder till en cellskada i kärlens 

endotelceller som kan orsaka retinopati och nefropati samt neuropati (Ericson & 

Ericson, 2012). Retinopati är en ögonskada på näthinnans blodkärl orsakad av 

kärlförträngning. Nefropati är en kärlskada i njurarna som visar sig genom 



 

4 
 

förekomst av mikroalbumin i urinen. Fynd av mikroalbumin är av betydelse 

eftersom det påverkar utvecklingen av makroangiopati och behöver behandlas för 

att inte njurarnas funktion ska försämras ytterligare. Neuropati innebär skada i 

nervfibrer vilket kan drabba nerver i fötter, underben, händer och fingrar. I fötterna 

försämras den stötdämpande funktionen eftersom fettmängden i trampdynan 

minskar, fotsvetten blir minskad vilket gör att fötterna blir torra och orsakar 

sprickor i huden samt att värmeregleringen blir försämrad. Det kan också 

förekomma sensorisk neuropati vilket innebär stickningar, domningar, extra 

känslighet och känselbortfall (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Makrovaskulära komplikationer 

Makroangiopati är en makrovaskulär komplikation som drabbar de stora kärlen 

och orsakar ateroskleros. Patienter med diabetes har ökad risk att drabbas av 

makroangiopati vilket beror på den redan befintliga diabetessjukdomen. 

Makrovaskulära sjukdomar som kan uppträda i form av komplikation till diabetes 

är stroke, hjärtinfarkt och nedsatt cirkulation i benen. Det aterosklerotiska 

förloppet är mer allvarligt och har ett mer skyndsamt förlopp hos diabetespatienter 

än hos övrig befolkning (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Behandling 

Behandlingen för patienter med diabetes typ 2 syftar till att minska 

insulinresistensen och uppnå en god glukoskontroll med symtomfrihet samt att 

minska risken för utvecklandet av komplikationer (Ericson & Ericson, 2012). För 

att uppnå en minskad insulinresistens krävs livsstilsbehandling som bland annat 

innefattar ändrade kostvanor och fysisk aktivitet (SBU, 2009). Även 

farmakologisk behandling kan tillkomma i form av glukossänkande läkemedel 

(Ericson & Ericson, 2012). 

 

Livsstilsbehandling avseende fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet rekommenderas till samtliga patienter med typ 2 diabetes. 

Anledningen till att fysisk aktivitet rekommenderas är för att det minskar risken 

för hjärt- kärlsjukdomar och övervikt samt förtida död (Socialstyrelsen, 2014). Vid 

fysisk aktivitet stimuleras musklernas upptag av glukos och även lungornas samt 
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vävnadernas upptagningsförmåga gynnas. Fysisk aktivitet gör hjärtat starkare 

vilket genererar i ökad minutvolym och pulssänkning samtidigt som blodfetterna 

normaliseras och högt blodtryck sjunker. Patienter med typ 2 diabetes kan genom 

god kosthållning samt fysisk aktivitet påverka insulinresistensen positivt eftersom 

musklernas upptag av glukos ökar vid fysisk aktivitet (Ericson & Ericson, 2012). 

Vid val av fysisk aktivitet utöver promenader till patienter med typ 2 diabetes bör 

en hälsoundersökning av patienten ske för att hälso- och sjukvårdspersonalen ska 

kunna förmedla lämpliga råd. Råd och rekommendationer utgår från individuella 

förutsättningar för att kunna finna aktiviteter som är lämpliga till patienten 

(Socialstyrelsen, 2017). 

  

Faranak, Reza, Asghari-Jafarabadi, Mobasseri och Namazi (2015) genomförde en 

tvärsnittsstudie i Iran där 146 överviktiga personer med typ 2 diabetes ingick. 

Syftet med studien var att bedöma personliga hinder för fysisk aktivitet hos 

deltagarna. Hinder som framkom i studien avseende deltagarnas förmåga till att 

öka den fysiska aktivitetsnivån var en negativ inställning till fysisk aktivitet, 

fysiska problem samt kostnad, ekonomiska förutsättningar och miljöfaktorer 

(Faranak et al., 2015). 

 

Livsstilsbehandling avseende kost  

Kost är en viktig del i behandlingen av patienter diagnostiserade med typ 2 

diabetes. Kosten avser ökat intag av exempelvis fullkorn, frukt och grönsaker. Det 

bör finnas en god balans av kolhydrater, fett och protein samtidigt som andelen 

omättat fett och snabba kolhydrater bör vara lågt (Socialstyrelsen, 2011). Enligt 

SBU (2010) ska kosten vara fiberrik, fettbalanserad och innehålla rätt slags 

kolhydrater. Kosten bör bestå av tre huvudmål samt några mellanmål per dag. 

Anledningen till att kosten är essentiell i diabetesbehandling är att den påverkar 

blodsockret samt tarmens glukosupptag och en god kosthållning håller blodsockret 

på en jämn nivå (SBU, 2010).  

  

Vid typ 2 diabetes är det totala energiintaget viktigare än fördelningen av 

kolhydrater, protein och fett (Internetmedicin, 2017). Enligt Socialstyrelsen (2011) 
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finns några dieter att välja bland som har vetenskapligt stöd. Traditionell 

diabeteskost, måttlig lågkolhydratkost, medelhavskost och traditionell diabeteskost 

med lågt glykemiskt index är alla dieter rekommenderade till diabetespatienter. 

Syftet med kosten till patienter med diabetes är att hålla blodsockret på en bra 

nivå, erhålla viktnedgång samt minska risken för hjärt- kärlsjukdom 

(Socialstyrelsen, 2011). 

 

Effekter av livsstilsbehandling 

I en studie av Albu et al., (2010) fick en grupp deltagare med diagnosen typ 2 

diabetes äta anpassad kost under ett år samt träna regelbundet för att påvisa 

eventuella kroppsliga förändringar. Vid studiens slut konstaterades att 

insulinkänsligheten hade förbättrats hos deltagarna, fasteglukoset låg på en bättre 

nivå och individerna hade minskad kroppsvikt, minskad fettmängd, minskade 

blodfetter och mindre andel leverfett.  

 

The look AHEAD Research group (2010) undersökte effekten av en intensiv 

livsstilsintervention (ILI) hos deltagare med typ 2 diabetes. Interventionen innebar 

att deltagarna skulle utföra förändringar inom kost och fysisk aktivitet med 

målsättning att genomföra viktminskning under ett år. Deltagare som inkluderades 

i ILI-gruppen hade ett BMI över 25 kg/m2. Resultatet visade att den 

genomsnittliga viktminskningen var 8,6 procent med en ökad fysisk 

aktivitetsnivån av 20,4 procent efter ett år. Vid fyra års uppföljning visade 

deltagarna förbättringar inom vikt, motion, blodtryck och blodfetter samt en 

bibehållen viktminskning. The look AHEAD Research group (2010) redogjorde 

för att livsstilsinterventioner kan bidra till en långsiktig förbättring av fysisk 

aktivitet och gynnsamma fördelar hos patienter med kardiovaskulära riskfaktorer. 

 

Farmakologisk behandling 

Om livsstilsförändringar avseende fysisk aktivitet och kost inte ger tillräckligt 

tillfredsställande effekt för att uppnå en god glukoskontroll används istället 

farmakologisk behandling. Flera olika typer av farmakologisk behandling kan vara 

aktuell för patienten. Varje behandling är individuell och styrs av patientens 

glukoskontroll. Vanligast är att tablettbehandling med Metformin inleds som 
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förstahandsval. Om blodglukosnivåerna inte hålls inom normalt referensvärde vid 

behandling med Metformin kan tillägg av andra glukossänkande läkemedel 

tillkomma (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Betydelsen av motivation 

För att kunna genomföra livsstilsförändring krävs motivation och vilja hos 

patienten (Dammen-Mosand & Stubberud, 2011). I en studie av Halkoaho, 

Kangasniemi, Niinimäki och Pietilä (2013) beskrev patienter med typ 2 diabetes 

att vägledning avseende kostförändringar var betydelsefullt för en förändrad 

livsstil. Motivationen ökade när patienterna kunde uppmärksammade förändring 

inom sina blodglukosnivåer.  

 

I en studie av Linmans, Knottnerus och Spigt (2015) var syftet att undersöka 

motivationen till livsstilsförändring avseende fysisk aktivitet och kostvanor hos 

patienter med typ 2 diabetes. Totalt inkluderades 141 deltagare i studien. 

Resultatet visade att 49 av deltagarna hade bristfällig fysisk aktivitetsnivå och att 

deltagarna överskattade sin fysiska aktivitetsförmåga. Motivationen till ökad fysisk 

aktivitet fanns hos 39 deltagare och 41 av deltagarna var omotiverade till 

livsstilsförändring. Hos 49 deltagare fanns motivation till livsstilsförändring 

(Linmans et al., 2015).   

 

Motiverande Samtal (MI) 

Kommunikationsmodellen Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod som 

skapades under 1980-1990 talet. Metoden har som syfte att öka patientens 

motivation till en livsstilsförändring. MI används som ett hjälpmedel i rådgivning 

inom hälso-och sjukvården för att motivera patienter till livsstilsförändring 

(Socialstyrelsen, u.å). Metoden kan tillämpas av all hälso-och sjukvårdpersonal 

som utför dagliga samtal med patienter avseende livsstilsförändringar. Exempel på 

professioner är läkare, sjuksköterska, dietist, psykolog, kurator, pedagog och 

socialarbetare (Rollnick, Miller & Butler, 2009).  

 

Vid MI sätts patienten i centrum utifrån ett psykologiskt humanistiskt perspektiv. 

Patienten får möjlighet att reflektera över individuella tankar och känslor där 
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autonomin prioriteras. Inom MI visas respekt för patientens aktuella situation och 

för den eventuella förändring som sker. Samtalsmetoden bevarar patientens 

autonomi, bekräftar patientens styrkor och belyser empati. I samband med MI är 

det viktigt att se utifrån patientens friskfaktorer och stärka patienten i samtalet 

samt att utgå från patientens perspektiv med förståelse för patientens livsvärld. Det 

är patientens tankar, önskemål och egna idéer som ska vara i fokus och styra 

samtalet inom MI (Folkhälsomyndigheten, u.å). Hälso-och sjukvårdspersonalen 

har en viktig roll att förstå patientens problem och hjälpa patienten att finna orsak i 

problemet. Med hjälp av MI som samtalsmetod kan sjuksköterskan och övrig 

vårdpersonal hjälpa patienten att öka möjligheten till och finna strategier för olika 

livsstilsförändringar (Brobeck, Bergh, Odencrants & Hildingh, 2011). 

  

När MI används ställs öppna frågor istället för slutna frågor för att undvika ja- och 

nej- svar. Med hjälp av öppna frågor ökar möjligheten att patienten berättar mer 

ingående om sin situation istället för att enbart ge korta svar. Exempel på en öppen 

fråga som kan ställas till patienten är: Vilka fördelar ser du med att vara fysisk 

aktiv? (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Reflektion och aktivt lyssnande är viktigt 

inom MI och innebär att sjuksköterskan återspeglar patientens berättelse för att 

inte avbryta patienten. Med ett reflektivt lyssnande förstärks självtilliten och 

patienten känner sig hörd och bekräftad i situationen. Reflektion innebär att 

patienten får förståelse att rätt information har kommit fram och det minskar risken 

för missförstånd (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 

 

Brobeck et al. (2011) har genomfört en studie där sjuksköterskor inom 

primärvården beskrev sina upplevelser av motiverande samtal. Några av 

sjuksköterskorna som deltog i studien ansåg att MI kunde bidra till att 

sjuksköterskan klargjorde sin hälsofrämjande arbetsroll och stöttade patienten att 

komma fram till en egen slutsats där sjuksköterskan hjälpte patienten att finna 

vägen till svaret. MI beskrevs även som ett värdefullt verktyg för sjuksköterskan 

inom sitt hälsofrämjande arbetet. 
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Användning av Motiverande samtal 

I en studie av Östlund, Wadensten, Häggström, Lindqvist och Kristofferzon (2016) 

var syftet att undersöka på vilket sätt sjuksköterskor inom primärvården använde 

kommunikationen i samband med motiverande samtal. Datainsamlingen skedde 

genom att spela in samtal mellan sjuksköterska och patient som sedan 

analyserades. Resultatet visade att sjuksköterskorna använde ett neutralt språk och 

öppna frågor vid MI. Östlund et al. (2016) menade att sjuksköterskan behövde 

använda sig av mer öppna frågor som handlade om förändring för att ett gott 

resultat skulle kunna uppnås avseende patientens motivation och vilja till 

förändringar vid MI. På vilket sätt vårdpersonalen kommunicerar med patienten i 

ett motiverande samtal visade sig ha betydelse för patientens förmåga till 

förändring (Östlund et al., 2016).  

 

Teoretisk referensram – Hälsofrämjande omvårdnad  

Hälsofrämjande omvårdnad utgår från en humanistisk människosyn där 

sjuksköterskan fokuserar på patientens egen livsvärld, hälsa, lidande och sjukdom 

istället för problem och diagnoser. Förhållningssättet förutsätter en dialog, 

delaktighet och jämlikhet i mötet. Sjuksköterskan bör se till patientens egna 

resurser och ta tillvara på det friska hos patienten samt respektera värderingar och 

målsättningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). I en studie av Halkoaho et al. 

(2013) beskrev patienter med typ 2 diabetes att det var betydelsefullt med 

regelbunden rådgivning i diabeteshanteringen, där patienterna ansåg att det var 

viktigt att sjuksköterskan tog hänsyn till patienternas resurser i det hälsofrämjande 

arbetet. 

 

Sjuksköterskan ska utföra en hälsofrämjande omvårdnad som utgår från patientens 

behov. Vid samtal om livsstilsvanor är det viktigt att sjuksköterskan utgår från 

patientens förutsättningar och stärker patienten i situationen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Genom ett hälsofrämjande förhållningssätt stärks 

patientens tilltro till att hantera sjukdom eller förändra hälsan. Sjuksköterskan 

behöver stödja patienten till en förändrad livssituation vid exempelvis kroniska 

sjukdomar. Inom omvårdnaden kan sjuksköterskan erbjuda information om 
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livsstilens betydelse kopplat till patientens sjukdom eller situation (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Vid livsstilsförändringar har Hälso- och sjukvårdspersonalen till uppgift att stödja 

och möjliggöra uppföljningar (Dammen-Mosand & Stubberud, 2011). Genom ett 

hälsofrämjande förhållningssätt kan sjuksköterskan uppmuntra patienten till 

delaktighet och identifiera patientens motivation till förändring (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Problemformulering 

Typ 2 diabetes är ett globalt hälsoproblem som kan ge allvarliga komplikationer. 

Fysisk aktivitet och kost är två livsstilsvanor som kan leda till god glukoskontroll 

och minska risken för komplikationer. Dessa livsstilsvanor kan leda till 

viktnedgång hos patienter med övervikt eller fetma vilket kan generera i ett 

förbättrat glukosvärde. Motivationen är nödvändig hos patienter med typ 2 

diabetes för att en livsstilsförändring ska ske. Utifrån problemidentifieringen vill 

författarna sammanställa aktuell forskning angående betydelsen av MI hos 

patienter med typ 2 diabetes avseende viktnedgång och förbättrade livsstilsvanor 

gällande kost och fysisk aktivitet.  

 

Syfte 

Att sammanställa aktuell forskning om betydelsen av motiverande samtal avseende 

livsstilsförändringar hos patienter med typ 2 diabetes  

 

 

Frågeställningar 

Vilken betydelse har motiverande samtal avseende kost hos patienter med typ 2 

diabetes? 

Vilken betydelse  har motiverande samtal avseende viktnedgång hos patienter med 

typ 2 diabetes? 

Vilken betydelse har motiverande samtal avseende fysisk aktivitet hos patienter 

med typ 2 diabetes? 
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Metod  

 

Design 

Utifrån ett strukturerat arbetssätt har en litteraturöversikt skapats över aktuell 

forskning inom det avgränsade området (Friberg, 2017).  

 

Urval 

Litteratursökning och urval av artiklar till resultatet har pågått mellan februari och 

mars månad år 2018. Aktuella artiklar har framtagits med hjälp av Högskolan 

Dalarnas webbibliotek via ämnesguiden inriktad mot omvårdnad. Databaserna 

PubMed och Cinahl har använts som relevanta databaser för sökningarna inom det 

aktuella ämnesområdet (Högskolan Dalarna, 2018). Databasen Cinahl valdes 

eftersom den innehåller artiklar från engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter. 

Databasen var mer inriktad på omvårdnadsvetenskapliga referenser där 

vetenskapliga artiklar berörde omvårdnad och nutrition vilket kunde svara på 

litteraturöversiktens syfte och frågeställningar. Databasen PubMed valdes eftersom 

databasen till stor del innehåller artiklar ur omvårdnadstidskrifter (Willman, Stoltz 

& Bahtsevani, 2011). 

 

Vid urvalet av artiklar användes hemsidan Ulrichweb för att säkerställa att 

tidskrifterna artiklarna kommit ifrån var peer reviewed (Göthberg, 2016). Vid 

sökning i valda databaser har avgränsningar gjorts genom att begränsa språket till 

enbart engelska artiklar med ett publikationsdatum mellan år 2007-2018 (bilaga 1). 

Ämnesordlistan i svenska MESH har använts för att utforma relevanta sökord för 

att uppnå ett förbättrat sökresultat (Östlundh, 2017). Relevanta sökord har skrivits 

in på svenska i MESH för att sedan översatts till engelska. Följande sökord har 

används till litteraturöversiktens artikelresultat: ”behavior, change, diabetes type 2, 

diab* type 2, life style, motivational interview*, nurs*,  nutrition, physical activity, 

weight loss”. 

 

Inklusions och exklusionskriterier  

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska med ett 
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publikationsdatum mellan 2007-2018. Deltagarna i studierna skulle vara över 18 år 

gamla. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar avsågs att inkluderas. Valda 

artiklar skulle kunna besvara litteraturöversiktens syfte och frågeställningar samt 

vara peer reviewed enligt Ulrichweb. Översiktsartiklar exkluderades vid urvalet. 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet  

Valda artiklar har kvalitetsgranskats enligt granskningsmall för kvalitativa och 

kvantitativa artiklar av Willman, Stoltz, och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och 

Wengström (2008). Granskningsmallarna återfinns i bilaga 2 och 3. Valda 

granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa studier är modifierade av 

Högskolan Dalarna. Artiklarna kunde erhålla en kvalitet som var låg, medel eller 

hög. Granskningsmallarna bestod av ett antal ja/nej- frågor som skulle besvaras 

där noll eller ett poäng kunde erhållas. Desto högre poäng artikeln fick enligt 

granskningsmallen, desto högre kvalitet hade den, låg kvalitet var mindre än 60 

procent av totalpoängen, medelhög kvalitet var mellan 60-80 procent och hög 

kvalitet var mer än 80 procent (Willman et al., 2006). Författarna strävade efter att 

inkludera artiklar med hög och medelhög kvalitet. Artiklarnas kvalitet återfinns i 

bilaga 4.  

 

Datainsamling 

BOOLESK sökteknik har använts där sök-operatorerna AND har använts för att 

styra relevanta sökningar. En annan sökteknik som har använts är trunkering. 

Trunkering har använts vid sökningar på ord i valda databaser för att öka 

möjligheten till ökat antal träffar som har olika böjningsformer och grammatiska 

formuleringar (Östlundh, 2017). Ord som har använts för trunkering inom olika 

sökningar är Diabet* och Motivational interview* samt nurs*. Istället för att skriva 

ut hela sökord i sökfältet har trunkering använts för att få fram utökade 

ordstammar som exempelvis: diabetes, diabetes mellitus , diabetic, motivational 

interview eller motivational interviewing. Trunkering av ordet diabetes har inte 

använts vid sökningar i databasen PubMed eftersom sökningen inte gav några 

relevanta träffar (bilaga 1). 
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Utvalda artiklar till resultatet återkom som dubbletter vid varje sökord under 

litteratursökningen. Dubbletter redovisas inte (bilaga 1). Vid litteratursökningen 

har även sekundärsökning tillämpats. Artiklarnas referenslistor har granskats för 

att finna andra relevanta refererade artiklar (Östlundh, 2017). Ingen av utvalda 

artiklar till resultatet har hittats via sekundärsökning. 

 

Litteratursökningen utfördes systematiskt och startade med valda sökord i 

databasen Cinahl. Efter antal relevanta sökträffar som motsvarade syfte och 

frågeställningar lästes artiklarnas titel och abstrakt. Artiklar som inte motsvarade 

syfte och frågeställningar sorterades bort. Artiklar som kunde besvara 

litteraturöversiktens syfte och frågeställningar valdes ut för att läsas i fulltext och 

bedömdes utifrån valda exklusions och inklusionskriterier (Rosén, 2017). Efter 

relevanta sökträffar i databasen Cinahl övergick litteratursökningen till databasen 

Pubmed med samma sökstrategi (bilaga 1).  

 

 

Tillvägagångssätt 

Litteraturöversikten har genomförts av två författare som båda varit delaktiga inom 

samtliga delar i arbetet. Författarna har träffats två gånger i veckan och skrivit 

arbetet gemensamt, resterande tre dagar har skrivandet utförts separat. Ett Google 

open document har använts under hela arbetsprocessen för att underlätta 

skrivandet de dagar som arbetet genomförts separat. Utvalda sökord har utformats 

gemensamt och sedan har litteratursökningen utförts separat. Vardera författare 

använde sig av utvalda sökord och bedömde artiklarna utifrån valda inklusions och 

exklusionskriterier. Om artikeln bedömdes relevant skickades artikeln mellan 

författarna för genomläsning och ställningstagande avseende inkludering till 

resultatet. Varje utvald artikel har blivit analyserad och genomläst upprepande 

gånger samt kvalitetsgranskad av båda författarna. Efter att ett ställningstagande 

genomförts om artikeln skulle inkluderas sammanställdes artikeln i en 

artikelmatris (bilaga 4). Resultatet bearbetades gemensamt efter att samtliga 15 

artiklar hittats. Författarna gick igenom artiklarna och identifierade likheter och 

skillnader. Olika teman och kategorier skapades sedan och resultatet skrevs ned.   
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Analys och tolkning av data 

Utvalda artiklar har vid granskning blivit utförligt lästa upprepade gånger för att 

skapa en helhetsbild (Friberg, 2017). Målsättningen var att söka likheter och 

skillnader i artiklar som berörde litteraturöversiktens syfte och frågeställningar. 

Författarna hade för avsikt att finna likheter och skillnader inom teoretiska 

utgångspunkter, metodologiska tillvägagångssätt och syften samt resultat (Friberg, 

2017). Efter att likheter och skillnader hade identifierats inom valda artiklar valdes 

relevant material ut till resultatdelen (Friberg, 2017).  

 

Beroende på artiklarnas resultat angående likheter och skillnader skapades 

lämpliga rubriker för olika områden och teman. Det sammanställda resultatet 

sorterades in under olika rubriker. Under de olika rubrikerna och områdena 

redovisades artiklar som hade likheter och skillnader med utgångspunkt i 

frågeställningarna, för att skapa en röd tråd genom hela resultatet i 

litteraturöversikten med avsikt att läsaren skulle kunna förstå tankegången 

(Friberg, 2017). Inkluderade artiklar har redovisats med beskrivande ord i 

resultatet och sammanställts i en artikelmatris (bilaga 4). Författarna har använt 

granskningsmallarna för varje artikel och sedan tagit ställning till artikelns kvalitet 

(bilaga 2 & 3).  

  

Etiska överväganden 

Författarna strävade efter att inkludera artiklar som erhållit tillstånd av etisk 

kommitté och genomfört etiska överväganden för att skydda studiedeltagarna 

(Forsberg & Wengström, 2013). För att visa respekt för deltagarnas autonomi 

skulle deltagandet varit frivilligt och deltagarna skulle ha givit ett informerat 

samtycke för att delta i studien (Kjellström, 2017). Resultatet från valda källor är 

inte omgjorda eller förvrängda. Författarna har tydligt hänvisat i texten vilket 

material som härstammar från artiklar, litteratur samt egna reflektioner för att 

undvika plagiat (Kjellström, 2017). Vid referenshantering har APA referensguide 

från Karolinska institutet använts. Artiklarna har översatts från engelska till 

svenska. Vid översättning har författarna gemensamt diskuterat artiklarnas 

innehåll. Om artiklarna har innehållit svårtolkade ord har ett översättningslexikon 

som funnits tillgängligt via internet använts.  



 

15 
 

Resultat  

Resultatet är baserat på 15 vetenskapliga artiklar (bilaga 4). Tolv artiklar är av 

kvantitativ metod, två artiklar av kvalitativ metod och en artikel är mixad metod. 

Studierna är publicerade mellan år 2007-2018 och genomförda i USA (n=9), 

Malaysia (n=1), Nederländerna (n=3), Brasilien (n=1) och Danmark (n=1). Alla 

inkluderade deltagare i valda studier hade diagnostiserats med typ 2 diabetes. 

Resultatet presenteras i tre huvudkategorier: Betydelsen av MI avseende kost, 

betydelsen av MI avseende viktnedgång och betydelsen av MI avseende fysisk 

aktivitet. Huvudkategorierna delas sedan in i olika subkategorier. 

  

Betydelsen av MI avseende kost 

I studien av Dellasega, Gabbay, Durdock & Martinez-King (2010) uttryckte 

studiedeltagarna att MI var en betydelsefull metod som medförde positivitet. Syftet 

med MI var att kunna påverka deltagarna till förändrat beteende avseende 

egenvård och hälsofrämjande åtgärder avseende bland annat kostvanor. Under MI-

sessionerna försökte sjuksköterskan undvika att vara dömande och istället visa 

förståelse för olika aspekter i deltagarnas liv som inte handlade om 

diabetessjukdomen. En deltagare beskrev att hon kände sig avslappnad i 

sjuksköterskans närvaro när sjuksköterskan lyssnade och inte var dömande 

(Dellasega et al., 2010). 

 

Tillämpning av MI 

I flera studier tillämpades MI med hjälp av öppna frågor och reflektion för att 

uppmuntra deltagarna till att själva berätta om upplevelsen av sin diabetessjukdom 

(Calhoun et al., 2010; Chee et al., 2017; Rubak, Sandbaek, Lauritzen, Borch-

Johnsen & Christensen, 2009). När samtalsledaren använde öppna frågor kunde 

deltagarna bli mer personliga och beskrivande i sina berättelser. Samtalsledaren 

hade för avsikt att finna beteenden hos deltagarna som var i behov av förändring. 

MI användes för att framkalla motivation och livsstilsförändring med fokus på 

deltagarnas mål och värderingar samt deltagarnas aktuella beteende utan 

argumentation och konfrontation (Calhoun et al., 2010; Chee et al., 2017). MI-

sessionerna fokuserade även på att ge deltagarna information och råd avseende 

kost med uppsättning av individuella mål (Swoboda, Miller, Wills, 2016, 2017). 
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Med uppsättning av individuella mål tillsammans med delmål och långsiktiga mål 

kunde deltagarna få hjälp med att bibehålla motivationen (Moura Ribeiro do Valle 

Nascimento et al., 2015). Sjuksköterskan hjälpte till att utforma mål som var 

hjälpsamma. Vid utformning av mål underlättade det för deltagaren att uppnå 

målet trots svårigheter med anpassning (Dellasega et al., 2010). 

 

I två studier utbildades sjuksköterskor i MI för att få ökad lärdom av hur 

studiedeltagarna skulle bemötas under MI-sessionerna. Tanken med MI var att få 

deltagarna att komma till insikt gällande hur livsstilen påverkade 

diabetessjukdomen och därmed få deltagarna mer motiverade till 

livsstilsförändringar avseende bland annat kost (Heinrich, Candel, Schaper & De 

Vires, 2010 ; Jansink, Braspenning, Keizer, Van der Weijden, Elwyn & Grol, 

2013).  

 

Hälsosamma kostförändringar 

I fyra studier fanns förbättrade kostval avseende hälsosamma kostförändringar 

(Chee et al., 2017; Swoboda et al., 2016, 2017; Rubak et al., 2009). Studierna 

använde sig av försöks- och kontrollgrupper och enbart försöksgruppen deltog i 

MI. I två av studierna inkluderades två försöksgrupper och en kontrollgrupp. En 

försöksgrupp fick utforma flera mål avseende livsstilsförändring medan den andra 

försöksgruppen fick utforma ett mål (Swoboda et al., 2016, 2017). 

Kostförändringarna innefattade minskat energiintag från mättat fett, tillsatt socker 

eller salt samt ökat frukt, fiber och grönsaksintag (Swoboda et al., 2016, 2017). 

Försöksgrupperna redogjorde för ett minskat intag av fett, totalt energiintag med 

minskat intag av raffinerat korn och transfetter samt minskning av mättat fett. 

Försöksgruppen ökade även sitt intag av frukt-och grönsaker (Swoboda et al., 

2016). Deltagarnas förtroende att ta egna beslut när det gällde rätt val av kost 

ökade från baslinjen och åtta veckor framåt hos deltagarna i försöksgruppen. Efter 

åtta veckor minskade deltagarnas tilltro till att välja hälsosam kost (Swoboda et al., 

2017). I studien av Rubak et al. (2009) deltog försöksgruppen i MI- sessioner där 

samtalsledaren var utbildad i MI och kontrollgruppen deltog i rådgivning där 

samtalsledaren inte hade utbildning i MI. Resultatet visade att deltagarna i 

försöksgruppen var mer motiverade till livsstilsförändring jämfört med 
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kontrollgruppen. Efter ett år var deltagarna i försöksgruppen mer motiverade och 

självständiga i sin livsstilsförändring avseende kost (Rubak et al., 2009). 

  

I studien av Chee et al. (2017) inkluderades två försöksgrupper och en 

kontrollgrupp. Studien använde sig av ett hjälpmedel som benämdes tDNA vilket 

var en transkulturell diabetes närings algoritm. Hjälpmedlet innehöll bland annat 

kostråd och information avseende kost. Försöksgrupperna fick tillägg av tDNA 

men enbart en av dessa försöksgrupper deltog i MI- sessioner. Vid uppföljning 

efter sex månader hade försöksgruppen som deltog i MI ett minskat energiintag 

jämfört med övriga grupper. Båda försöksgrupperna förbrukade mindre kalorier 

jämfört med kontrollgruppen med ett minskat intag av kolhydrater, protein och 

fettintag samt totalt energiintag efter sex månader (Chee et al., 2017).  

 

Förbättrade kostval efter MI-sessioner identifierades även i två studier som inte 

använde sig av försöks- eller kontrollgrupp där alla inkluderade deltagare mottog 

MI (Calhoun et al., 2010; Moura Ribeiro do Valle Nascimento et al., 2015). I 

studien av Calhoun et al. (2010) visade resultatet ett minskat intag av ohälsosam 

kost enligt ett självrapporteringsformulär där deltagarna fick ange poäng utifrån en 

poängskala avseende intag av ohälsosam och hälsosam kost (Calhoun et al., 2010). 

Även ett ökat intag av frukt och grönsaker per dag kunde urskiljas. Deltagarna 

ökade antalet dagar de konsumerade fem frukter och/eller grönsaker eller fler per 

dag (Moura Ribeiro do Valle Nascimento et al., 2015). 

 

Ökat eller oförändrat kostintag 

I två studier inkluderades en kontrollgrupp som fick vanlig diabetesvård och en 

försöksgrupp som deltog i MI (Heinrich et al., 2010; Jansink et al., 2013). 

Resultatet visade ingen effekt av MI avseende kost inom försöksgruppen (Jansink 

et al., 2013). Heinrich et al. (2010) redovisade att försöksgruppen hade ett högre 

fettintag jämfört med kontrollgruppen vid uppföljningsmätningar.  

 

Ett ökat eller oförändrat kostintag hos deltagare som mottog MI kunde identifieras 

i två studier som inte använde sig av försöks-eller kontrollgrupp (Moura Ribeiro 

do Valle Nascimento et al., 2015; Miller et al., 2014). Moura Ribeiro do Valle 
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Nascimento et al. (2015) redovisade ingen förbättring vid uppföljning när det 

handlade om intag av fett och sötsaker. Miller et al. (2014) kombinerade MI 

tillsammans med en näringsbehandling (MNT) som inriktade sig mot kostråd. 

Resultatet identifierade ingen signifikant effekt avseende kostvanor. 

 

Betydelsen av MI avseende viktnedgång 

I tre av studierna var syftet att främja beteendeförändring och utforma personliga 

mål (Miller & Akohoue, 2017; Smith-West, DiLillo, Bursac, Gore & Greene, 

2007). Olika strategier användes vid MI-sessionerna med syfte att bedöma 

deltagarnas tilltro till att genomföra beteendeförändring (Chlebowy et al., 2014). 

Deltagarna beskrev att MI medförde en god kommunikation med öppenhet som 

främjade en bekväm och avslappnad miljö. En negativ aspekt var att 

samtalsledaren utgick mer ifrån att ställa frågor angående beslut än att delge 

information (Miller, Marolen & Beech, 2010). Deltagarna beskrev att 

diabetessjuksköterskan hade en viktig roll att motivera studiedeltagarna till 

önskade livsstilsförändringar (Linmans, Van Rossem, Knotterus & Spigt, 2014). 

Sjuksköterskorna hade dock svårigheter att motivera deltagarna och använde inte 

tillräckligt god kommunikation utifrån MI. Sjuksköterskorna tog över samtalet och 

involverade inte deltagarna som blev frånvarande under samtalet. 

Sjuksköterskorna redogjorde för ett undvikande av att vara för stränga eftersom 

sjuksköterskorna hade för avsikt att deltagarna skulle återkomma till fler samtal 

(Linmans et al., 2014). 

 

Studiedeltagare beskrev även personliga hinder som förhindrade dem att utföra 

fysisk aktivitet för att uppnå viktnedgång. Exempel på hinder var motivationsbrist, 

andra prioriteringar i livet gällande familj, arbete och vänner, medicinska hinder, 

sjukdomar eller nedsatt förmåga till fysisk aktivitet samt ekonomisk situation 

(Miller et al., 2010; Miller & Akohoue, 2017). Viktminskning innebar att 

deltagarna förbrukade kalorier. Inom samtalet relaterades fysisk aktivitet till att 

göra olika hushållssysslor som att exempelvis klippa gräset. Motion relaterades till 

att dansa eller cykla (Miller et al., 2010). Låg nivå av fysisk aktivitet kunde handla 

om att deltagaren inte såg snabba resultat inom träning och viktminskning. En 

deltagare menade att trots utövad fysisk aktivitet så skedde ingen viktminskning 
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vilket ledde till att deltagaren såg det som slöseri med tid att försöka förbränna 

kalorier (Miller et al., 2010). 

 

Gynnsamma effekter avseende viktnedgång 

Gynnsamma effekter av MI avseende viktnedgång är baserat på tre olika studier 

som använde försöksgrupp och kontrollgrupp (Chee et al., 2017; Chlebowy et al., 

2014; Smith-West et al., 2007). Försöksgruppen i studierna använde MI som 

samtalsmetod och kontrollgrupperna erhöll antingen hälsosamtal, vanlig 

rådgivning eller traditionell diabetesvård (Chee et al., 2017;Chlebowy et al., 2014; 

Smith-West et al., 2007). En studie inkluderade varken kontroll eller försöksgrupp 

utan istället två vårdcentraler som använde MI eller vårdteamet som konsultation 

(Linmans et al., 2014). 

 

Deltagarna i försöksgruppen hade i samtliga tre studier uppnått förbättring 

avseende vikt, midjemått eller BMI vid studiens uppföljning jämfört med 

kontrollgruppen (Chee et al., 2017; Chlebowy et al., 2014; Smith-West et al., 

2007). I studien av Linmans et al. (2014) visade resultatet en viktminskning samt 

minskat BMI hos deltagarna vid studiens uppföljning där resultatet representerade 

både vårdcentralerna som ingick i studien.  

 

Viktuppgång eller utebliven viktnedgång  

I fem studier identifierades en viktuppgång eller utebliven viktnedgång hos 

deltagare som deltog i MI (Chee et al., 2017; Heinrich et al., 2010; Jansink et al., 

2013; Miller et al., 2017; Smith-West et al., 2007).  

 

I två av studierna skedde viktuppgång och ökat BMI efter att MI-sessioner 

avslutats inom försöksgrupperna (Chee et al., 2017; Smith-West et al., 2007). 

Utebliven effekt av MI avseende viktnedgång identifierades hos försöksgrupper i 

två studier vid uppföljningsmätningar (Heinrich et al., 2010; Jansink et al., 2013). I 

studien av Miller et al. (2017) användes ingen kontroll- eller försöksgrupp utan 

istället genomfördes en uppföljningsstudie med syfte att utvärdera effekten av MI 

avseende viktnedgång. Vid uppföljningen hade studiedeltagarnas BMI ökat (Miller 

et al., 2017). 
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Betydelsen av MI avseende fysisk aktivitet 

 

Ökad fysisk aktivitetsnivå 

I fyra studier redovisades en ökad fysisk aktivitet i försöksgrupper som mottog MI 

(Chee et al., 2017; Chlebowy et al., 2014; Swoboda et al., 2016, 2017). 

Försöksgrupperna hade en förbättrad fysisk aktivitetsförmåga vid 

uppföljningsmätningar (Chlebowy et al., 2014; Chee et al., 2017; Swoboda et al., 

2016). Vid sammanslagning av de två försöksgrupperna som deltog i MI- 

sessioner uppmärksammades även ett minskat stillasittande och en ökad fysisk 

aktivitetsnivå i form av promenader (Swoboda et al., 2017). Rubak et al. (2009) 

redovisade att försöksgruppen erhöll högre procent vid utförande av fysisk 

aktivitet jämfört med kontrollgruppen efter att olika frågeformulär gällande 

deltagarnas fysiska aktivitetsförmåga hade sammanställts efter studien. Vid 

uppföljning var försöksgruppen mer autonoma och motiverande till 

beteendeförändring (Rubak et al., 2009). 

 

I tre studier som inte använde sig av kontroll-eller försöksgrupp identifierades 

ökad ägnad tid avseende fysisk aktivitet vid uppföljning (Calhoun et al., 2010; 

Linmans et al., 2014; Moura Ribeiro do Valle Nascimento et al., 2015). 

 

Oförändrad fysisk aktivitetsnivå 

I två studier identifierades ingen förbättrad fysisk aktivitetsnivå avseende 

försöksgrupper som deltog i MI (Heinrich et al., 2010; Jansink et al., 2013). 

Försöksgruppen hade lägre aktivitetsnivå vid studiens start jämfört med 

kontrollgruppen (Heinrich et al. 2010). Ingen betydande skillnad fanns mellan 

kontroll och försöksgruppen avseende fysisk aktivitet vid sista uppföljningen i 

studien (Heinrich et al., 2010; Jansink et al., 2013). 

 
Diskussion 
 
Sammanfattning av huvudresultat  

När hela resultatet vägdes samman utifrån betydelsen av MI avseende kost, 

viktnedgång och fysisk aktivitet visades ett varierande resultat. Några studier 
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visade att MI kunde öka motivationen hos patienter med typ 2 diabetes och att 

Hälso-och sjukvårdspersonalen hade en viktig roll inom MI men resultatet visade 

även på dålig effekt gällande motivation och livsstilsförändringar av MI.  En 

negativ aspekt som framkom var att hälso-och sjukvårdspersonalen inte 

involverade deltagaren i samtalet. Positiva aspekter som belyste betydelsen av MI 

var att sjuksköterskan hjälpte deltagaren att utforma mål och främjade en 

avslappnad miljö i samtalet. Det framkom att MI var en god samtalsmetod när 

deltagaren blev involverad i samtalet. Det identifierades även personliga hinder 

och barriärer som kunde förhindra deltagarna från att utföra livsstilsråden som 

gavs enligt MI. 

 

Betydelsen av MI avseende kost och viktnedgång samt fysisk aktivitet varierade 

mellan studier. Avseende kost kunde förbättrade kostval urskiljas i sex studier. I 

fyra studier fanns ett ökat eller oförändrat kostintag. Avseende viktnedgång 

identifierades en viktnedgång i fyra studier. I fem studier skedde viktuppgång. 

Avseende fysisk aktivitet redovisade sju studier en ökad fysisk aktivitetsnivå och i 

två studier fanns ingen förbättrad fysisk aktivitetsnivå. 

 

Resultatdiskussion 

 

Hälsofrämjande omvårdnad 

I studien av Linmans et al. (2014) använde diabetessjuksköterskan MI ineffektivt 

utan att inkludera deltagarna. Sjuksköterskan tog över samtalet vilket gjorde att 

deltagarna blev passiva och inte ställde några frågor. Folkhälsomyndigheten (u.å.) 

beskriver att sjuksköterskan har en uppgift att involvera deltagaren och främja 

delaktighet i samtalet vilket är viktigt vid MI för att uppnå god effekt. En av 

grunderna inom MI är att lyssna på deltagaren och främja ett samarbete som ger 

möjlighet till reflektion. Deltagaren behöver känna sig sedd och hörd samt 

bekräftad i situationen (Folkhälsomyndigheten, u.å.). Utifrån litteraturöversiktens 

teoretiska utgångspunkt hälsofrämjande omvårdnad beskriver Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) att deltagaren ska vara involverad i processen där 

sjuksköterskan bidrar som stöd. Deltagaren bör uppleva känslan av stöd, 

motivation, hopp, självbestämmande och egenmakt där målsättning används som 
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hjälp vid förebyggande insatser. I studien av Linmans et al. (2014) gav inte 

sjuksköterskorna tillräckligt god kommunikation med svårigheter att motivera 

deltagaren till livsstilsförändringar utan involvering av deltagaren vilket inte 

överensstämde med ett hälsofrämjande förhållningssätt. Ett hälsofrämjande 

förhållningssätt kunde däremot identifieras i studien av Dellsega et al. (2010) där 

sjuksköterska och deltagare arbetade tillsammans mot deltagarens målsättningar. 

Deltagarna i den studien upplevde en ökad förmåga att hantera utmaningar samt 

ökad motivation. 

 

Viktuppgång inom försöksgrupper 

Efter att MI hade avslutats som samtalsmetod uppmärksammades viktuppgång och 

ett ökat BMI i två studier vid uppföljningar inom försöksgrupper (Chee et al., 

2017; Smith-West et al., 2007). Deltagarna i försöksgruppen som deltog i MI hade 

dock större viktnedgång jämfört med kontrollgruppen vid avslutad studie. 

Deltagarna i försöksgruppen uppvisade svårigheter att bibehålla viktnedgången när 

MI- sessionerna hade upphört (Chee et al., 2017; Smith-West et al., 2007). 

 

Anledningen till att vikt och BMI kan ha gått upp hos deltagarna efter att MI hade 

avslutats kan förklaras enligt Brobeck et al. (2011) som redogjorde för att MI är en 

krävande process och tar tid. Efter att uppsatta mål har uppnåtts hos patienten är 

det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal håller fortsatt kontakt med 

uppföljningar. Vid egen reflektion anser författarna till litteraturöversikten att MI 

kan medföra god effekt under pågående sessioner under förutsättning att fortsatt 

kontakt och uppföljning tillsammans med patienten sker. Eftersom det tar tid att 

genomföra en livsstilsförändring i samband med MI som är en krävande process 

kan eventuella fortsatta MI-sessioner under längre tidsintervall ge långsiktig effekt 

avseende bibehållen viktnedgång.   

 

Utbildning inom MI 

I flera studier gavs olika lång MI-utbildning (Heinrich et al., 2010; Jansink et al., 

2013; Moura Ribeiro Do Valle Nascimento et al., 2015) som kan ha påverkat 

studieresultatet. Heinrich et al. (2010) gav deltagande sjuksköterskor en total 

träning av 21,5 timmar. Resultatet redovisade att MI inte gav någon effekt 
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avseende fysisk aktivitet, viktnedgång och förbättrade kostvanor. Jansink et al. 

(2013) gav totalt 16 timmars utbildning inom MI till deltagande sjuksköterskor. 

Resultatet visade ingen skillnad hos deltagare som mottog MI avseende kost, 

fysisk aktivitet eller viktnedgång. Moura Ribeiro Do Valle Nascimento et al. 

(2015) gav utbildning i MI under sammanlagt 32 timmar. Resultatet av studien 

visade att deltagarna ökade den fysiska aktivitetsförmågan efter sex månader med 

ett ökat intag av frukt och grönsaker. 

  

Olika tankesätt och värderingar redovisades avseende hur lång MI-utbildning som 

behövs för att kunna utföra effektiva sessioner med goda resultat (Edwards, 

Stapleton, Williams & Balls, 2015; Brobeck et al., 2011). Kortare utbildning i MI 

medförde god effekt och var gynnsamt för vårdpersonalen avseende behållning av 

kunskap och tillit som kunde hjälpa deltagarna till ökad motivation (Edwards et 

al., 2015). Uppföljning tre och sex månader efter MI- utbildningen visade positivt 

resultat där vårdpersonalen upplevde större trygghet i att ge rådgivning till 

patienter enligt Edwards et al. (2015). Hur kort utbildning detta avsåg 

tydliggjordes ej i studien av Edwards et al. (2015). I en studie av Brobeck et al. 

(2011) redovisade sjuksköterskor inom primärvården att det behövdes upprepade 

träningar i MI för att metoden skulle kunna utföras framgångsrikt. 

Sjuksköterskorna ansåg att inte enbart en kurs var tillräcklig för att utföra metoden 

utan istället behövdes lång erfarenhet tillsammans med upprepad träning (Brobeck 

et al., 2011). Det kan finnas flera tänkbara anledningar avseende hur långs 

utbildningstid som behövs för att Hälso-och sjukvårdspersonalen kan utföra MI 

effektivt anser författarna till litteraturöversikten. Det kan exempelvis handla om 

samtalsledarens personliga egenskaper och hur snabbt varje samtalsledare lär sig 

att motta och förmedla sin kunskap vidare. 

 

Förhindrande faktorer  

I två studier av Miller et al. (2010); Miller & Akohoue (2017) identifierades 

personliga hinder som förhindrade deltagarna att utföra livsstilsförändringar. 

Exempel på hinder var motivationsbrist, andra prioriteringar i livet gällande familj, 

arbete och vänner, medicinska hinder, sjukdomar eller nedsatt förmåga till fysisk 

aktivitet samt ekonomisk situation. Miller och Akohoue (2017) redogjorde för att 
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det största hindret var motivationsbrist vilket kan ha varit anledning till att 

resultatet i studien visade ökat BMI hos deltagarna vid studiens slut.  

 

Jansink, Braspenning, Van der Weijden, Elwyn och Grol (2010)  intervjuade 

sjuksköterskor avseende vilka hinder de mötte gällande livsstilsförändringar hos 

patienter med typ 2 diabetes. Sjuksköterskorna beskrev att den personliga 

motivationen saknades till att ge upprepade livsstilsråd till olika patienter. De 

upplevde liten förhoppning om att patienterna skulle genomföra livsstilsförändring 

vilket bidrog till maktlöshet hos sjuksköterskorna Författarna till 

litteraturöversiktens reflektioner handlar om betydelsen av att samtalsledaren 

upplever sig motiverad att hjälpa en patient som lider av motivationsbrist avseende 

livsstilsförändring. Det kan vara svårt att motivera patienter som känner sig 

omotiverade om samtidigt samtalsledaren har nedsatt motivation. I studien av 

Brobeck et al. (2011) redogjorde sjuksköterskorna att det var viktigt att vara 

motiverad för att kunna tillämpa MI i arbetet. Det bör finnas intresse för övning för 

att kunna utföra metoden effektivt. Om intresset är lågt finns det risk att 

sjuksköterskan återgår till gamla rutiner och inte motiverar patienten avseende 

livsstilsförändringar (Brobeck et al., 2011). I litteraturöversiktens resultat 

framkommer det inte någon aspekt avseende samtalsledarens motivation under 

MI-sessionerna. Det kan också ha varit en faktor som påverkade studieresultatet 

anser författarna till litteraturöversikten. 

 

Främjande faktorer 

Vid sammanfattning av litteraturöversiktens huvudresultat kan MI vara en hjälp 

för patienter med typ 2 diabetes till förändrat synsätt och förbättrad insikt om 

livsstilens betydelse samt ge ökad motivationen till livsstilsförändringar (Calhoun 

et al., 2010; Chee et al., 2017;Dellasega et al., 2010; Miller et al., 2010; Moura 

Ribeiro do Valle Nascimento et al., 2015; Rubak et al., 2009). Vid tillämpning av 

MI var främjande faktorer användning av öppna frågor som medförde att 

deltagarna blev mer personliga i sina berättelser. Fokus låg på deltagarnas mål och 

egna värderingar utan argumentation och konfrontation (Calhoun et al., 2010; 

Chee et al., 2017) samt att sjuksköterskan lyssnade på deltagaren och inte var 

dömande (Dellasega et al., 2010). Detta överensstämde med beskrivningar av 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dellasega%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24817822
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Rollnick et al. (2009) som redogjorde att det var viktigt att utgå från patientens 

egna mål och värderingar med förståelse för patientens livsvärld inom MI. 

Författarna till litteraturöversikten har genom reflektion konstaterat att en 

främjande faktor gällande MI var att metoden kan skapa en god vårdrelation 

mellan patient och sjuksköterska. Brobeck et al. (2011) redogjorde att MI bidrar 

till att vägleda vårdrelationen och skapa ett förtroende. Sjuksköterskan använde 

strategier utifrån MI och hjälpte patienten att finna egna lösningar i sitt problem 

avseende den aktuella livsstilen.  

 

Utvärdering av MI 

Enligt SBU (2009) visade inte MI någon positiv effekt på HbA1c hos patienter 

med typ 2 diabetes jämfört med annan diabetesvård. I nationella riktlinjer för 

diabetesvård beskrev Socialstyrelsen (2017) att MI inte hade vetenskapligt stöd 

och påvisad effekt inom HbA1c och viktnedgång med syfte att förbättra 

glukoskontrollen. Enligt denna information har författarna till litteraturöversikten 

förståelse för avsaknaden av funna relevanta artiklar till litteraturöversiktens 

resultat. Författarna till litteraturöversikten reflekterade även kring varför Hälso-

och sjukvården använder MI trots avsaknad av vetenskapligt stöd hos patienter 

med typ 2 diabetes om ingen tydlig förbättring funnits avseende HbA1c och 

viktnedgång. Dock är en viktig aspekt att ta hänsyn till utifrån litteraturöversiktens 

resultat att studiedeltagare ansåg att MI var en betydelsefull metod som främjade 

en god samtalsmiljö (Calhoun et al., 2010; Chee et al., 2017; Dellasega et al., 

2010). Kommunikationen som skedde mellan samtalsledare och deltagare med 

hjälp av öppna frågor och reflektion fick deltagarna att öppna upp sig för 

samtalsledaren (Calhoun et al., 2010; Chee et al., 2017; Rubak et al., 2009). 

Samtalsmetoden MI har visat sig vara en kommunikationsmodell som främjar en 

god samtalsmiljö mellan samtalsledare och deltagare. Bristen på vetenskapligt stöd 

av metoden avseende effekten på HbA1c och viktnedgång kan betyda att MI 

enbart främjar en god vårdrelation och inte ger någon effekt gällande 

livsstilsförändringar avseende fysisk aktivitet och kost vilket främjar viktnedgång 

och kan ge en god glukoskontroll samt påverka HbA1c positivt.  
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Metoddiskussion 

Den valda metoden är en litteraturöversikt som var ett alternativ för att 

sammanställa aktuell forskning inom ett utvalt område (Friberg, 2017). 

Litteraturöversiktens frågeställningar har utökats succesivt under arbetet. Vid 

påbörjad litteratursökning till resultatet identifierades brist på sökträffar som 

överensstämde med dåvarande frågeställningar avseende enbart kost och fysisk 

aktivitet. Därefter inkluderades viktnedgång som frågeställning vilket ökade 

möjligheten till utökade sökord och fler sökträffar med relevanta artiklar. 

Viktnedgång valdes baserat på att fler av inkluderade artiklar berörde alla tre 

ämnesområden avseende kost, fysisk aktivitet och viktnedgång. Tolv av valda 

artiklar är kvantitativa och två artiklar är kvalitativa samt en av mixad metod. 

Inkluderade kvalitativa artiklar hade mer djupare och ordrikt resultat jämfört med 

kvantitativa artiklar som presenterade sitt resultat i siffror (Forsberg & 

Wengström, 2013). Vid inkludering av tre frågeställningar kunde ett större resultat 

användas från respektive artikel. Det medförde att kvantitativ data blev mer 

innehållsrik och att litteraturöversiktens resultat inte blev för tunt. 

 

Svagheter 

En svaghet med litteraturöversikten är relaterad till bristande 

sjuksköterskeperspektiv i enstaka artiklar. Målsättningen under litteratursökningen 

var att finna artiklar som inkluderade sjuksköterskor som samtalsledare. Enstaka 

av valda och granskade artiklar använde sig av andra professioner som 

samtalsledare inom MI. Eftersom MI kan användas av all hälso-och 

sjukvårdspersonal har andra professioner inkluderats men sjuksköterskans 

perspektiv har tydliggjorts och fokuserats i litteraturöversikten. Detta anses vara en 

svaghet baserat på att resultatets giltighet utifrån ett sjuksköterskeperspektiv kan 

ifrågasättas när resultatet även inkluderade andra professioner som tillämpade MI.  

  

En svaghet med litteraturöversikten var få sökträffar och återkommande dubbletter 

vid varje sökning vilket gav ett begränsat sökresultat. Detta medförde att det fanns 

få artiklar som överensstämde med valda inklusionskriterier och en artikel av låg 

kvalitet inkluderades. Den inkluderade artikeln var dock intressant eftersom 

resultatet visade att det skedde en viktnedgång hos deltagarna som sedan upphörde 
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i samband med att MI- sessionerna avslutades. Valda databaser till 

litteratursökningen var Cinahl och Pubmed. Vid provsökning i Web of Science 

återkom samma artiklar utan något nytt sökresultat med valda sökord. Därav 

begränsades litteratursökningen till enbart databaserna Cinahl och Pubmed. Om 

fler databaser hade inkluderats hade eventuellt fler artiklar hittats med högre 

artikelkvalitet vilket kunnat leda till att vald artikel med låg artikelkvalitet kunnat 

exkluderas. 

 

Ingen av de inkluderade artiklarna är ifrån Sverige. Valda artiklar är genomförda i 

USA, Malaysia, Nederländerna, Brasilien och Danmark. Detta anses vara en 

svaghet baserat på att resultatets giltighet i en svensk kontext eventuellt kan 

ifrågasättas. 

 

Styrkor 

Tolv av valda artiklar är kvantitativa och två kvalitativa samt en av mixad metod.  

En styrka är noggrannheten med analysen av valda artiklar. Samtliga artiklar har 

analyserats och genomgått kvalitetsgranskning enligt granskningsmall för 

kvalitativa och kvantitativa artiklar av Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008) modifierade av Högskolan Dalarna. Vid 

granskning av artikeln med mixad metod har övervägning genomförts avseende 

om artikeln var kvalitativ eller kvantitativ och sedan har en av 

granskningsmallarna använts baserat på bedömning. Inkludering av kvalitativ och 

kvantitativa artiklar anses vara en styrka baserat på att syfte och frågeställningar 

besvarats utifrån olika perspektiv med mätbara och beskrivande resultat.  

 

Etikdiskussion 

Alla inkluderade artiklar är granskade och godkända av etisk kommitté 

tillsammans med etiska överväganden. Ingen av studiedeltagarna är under 18 år 

gammal. Enbart artiklar som har värnat om studiedeltagarnas autonomi 

inkluderades. Studiedeltagandet skulle ha varit frivilligt med ett givet samtycke 

och möjlighet till avbrott under pågående studie (Kjellström, 2017). Valda artiklar 

har blivit lästa upprepade gånger tillsammans med ett översättningslexikon vid 

svåröversatta ord. Översättningslexikon har använts för ord som var svåra att 
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förstå vilket har bidragit till att utvalda artiklar inte har feltolkats. Gemensam 

diskussion har genomförts avseende artiklarnas metod och resultat för att 

säkerhetsställa att båda författarna förstått artiklarnas innehåll. Det presenterade 

resultatet är refererat från primärkällan för att undvika plagiat (Kjellström, 2017).  

 

Utifrån ett etiskt perspektiv på individnivå är det viktigt att hälso-och 

sjukvårdspersonalen respekterar deltagarnas autonomi inom livsstilsförändring. 

Avseende MI är det viktigt att acceptera patienternas egna val kring hur de ska 

leva sina liv (Rollnick et al., 2009). Vid besök inom hälso-och sjukvården hamnar 

patienten i en beroendeställning till vårdaren. Det är därav viktigt att respektera 

patientens livshistoria och aktuella situation och bevara integritet och autonomi 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). I litteraturöversiktens resultat identifierades 

etiska perspektiv som bevarade studiedeltagarnas autonomi och integritet. I en 

studie beskrev en deltagare att sjuksköterskan lyssnade och inte var dömande 

under MI-sessionen (Dellasega et al., 2010). MI användes för att fokusera på 

deltagarnas egna värderingar och aktuella beteenden utan argumentation och 

konfrontation (Calhoun et al., 2010; Chee et al., 2017). Det är betydelsefullt att 

visa lyhördhet och att lyssna på patientens livshistoria samt aktuella livsstil och 

respektera patientens makt att fatta egna beslut (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). På individnivå är det därför viktigt att inte vara dömande gällande hur 

patienten lever sitt liv. Genom att undvika konfrontation och argumentation kan 

hälso-och sjukvårdspersonalen istället motivera och stärka patienten i situationen 

för att samtidigt respektera och bevara autonomi samt integritet vid MI-sessioner.  

 

Klinisk betydelse 

Litteraturöversikten har en viktig klinisk betydelse för samhället och skapar ökad 

medvetenhet avseende betydelsen av ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. 

Hälso-och sjukvårdspersonal har en viktig uppgift att bemöta patienter med typ 2 

diabetes  på ett sätt som främjar motivation och kunskap för att livsstilsförändring 

ska ske. Samtalsmetoden MI kan användas inom detta hälsofrämjande arbete och 

hjälpa sjuksköterskan att skapa motivation och minska risken för utvecklandet av 

komplikationer hos denna patientgrupp.  
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Slutsats 

Hälso-och sjukvårdspersonalen har stor inverkan på patienters upplevelser 

avseende bemötande och kommunikation under MI-sessioner. Olika personliga 

hinder och motivationsbrist medförde försämrad följsamhet till förmågan att 

genomföra livsstilsförändringar. Samtalsmetoden MI gav olika resultat avseende 

kost och fysisk aktivitet samt viktnedgång. En gemensam faktor som identifierades 

var att MI gav förståelse för deltagarnas aktuella livsstil tillsammans med ökad 

motivation.  

 

Förslag till vidare forskning 

Utifrån litteraturöversiktens resultat har samtalsmetoden MI genomförts av olika 

professioner inom hälso-och sjukvården. I vidare forskning skulle det vara av 

betydelse att genomföra fler studier med sjuksköterskor som samtalsledare inom 

MI för att undersöka användbarheten av metoden. Mer forskning behövs avseende 

sjuksköterskans hälsofrämjande roll vid MI hos patienter med typ 2 diabetes 

gällande livsstilsförändringar.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Tabell över databassökningar  

 

 
 
 

 
 
 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 

efter 

lästa 

titlar  

Urval efter 

lästa abstrakt  

Antal utvalda 

artiklar till resultat 

efter genomläsning 

av artiklar, n=15 

CINAHL 

 

Motivational interview* 

AND diab* type 2 

AND life style 

2447 

93 

21 

0 

0 

7 

0 

0 

2 

 

 

2 

      

CINAHL Motivational interview* 

AND diab* type 2 

AND physical activity  

2447 

93 

29 

0 

0 

10 

0 

0 

7 

 

 

5 

CINAHL Motivational interview* 

AND diab* type 2 

AND behavior 

2447 

93 

38 

0 

0 

12 

0 

0 

6 

 

 

3 

CINAHL Motivational interview* 
AND diab* type 2 

AND weight loss 

2447 
93 

11 

0 
0 

3 

0 
0 

2 

 
 

0 

CINAHL Motivational interview* 

AND diab* type 2 

AND change 

2447 

93 

46 

0 

0 

12 

0 

0 

8 

 

 

0 

CINAHL Motivational interview* 
AND diab* type 2 

AND nurs* 

2447 
93 

24 

0 
0 

2 

0 
0 

2 

 
 

0 

PubMed Motivational Interview* 

AND diab* type 2  

6937 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

PubMed Motivational Interview*  

AND diabetes type 2  
AND physical activity 

6937 

154 
70 

0 

0 
20 

0 

0 
7 

 
 

1 

PubMed Motivational Interview* 

AND diabetes type 2 

AND nutrition  

6937 

154 

26 

0 

0 

4 

0 

0 

2 

 

 

1 

PubMed Motivational interview* 

AND diabetes type 2 

AND behavior  

6937 

154 

105 

0 

0 

7 

0 

0 

2 

 

 

0 

PubMed Motivational interview* 

AND diabetes type 2 

AND change 

6937 

154 

81 

0 

0 

8 

0 

0 

4 

 

 

0 

Pubmed Motivational interview* 

AND type 2 diabetes 

6937 

202 

0 

10 

0 

7 

 

3 

Pubmed Motivational interview* 

AND diabetes type 2 

AND nurs* 

6937 

154 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

 

 

0 



 

 
 

Bilaga 2. Granskningsmall för kvalitetsbedömning - Kvalitativa studier 

 

 
Fråga 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng: 25      Erhållen poäng:       Kvalitet: låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008). 



 

 
 

Bilaga 3. Granskningsmall för kvalitetsbedömning - Kvantitativa 
studier 

 
Maxpoäng: 29 Erhållen poäng:  Kvalitet: låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008)

 
Fråga 

Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 

analyserats? 

  

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    



 

 
 

Bilaga 4. Artikelmatris  

Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Calhoun, D., Brod, 
R., Kirlin, K., 

Howard, B.V., 

Schuldberg, D., & 

Fiore, C. 

 

2010 

 

USA 

” Effectiveness of 
Motivational 

Interviewing for 

Improving Self-

Care Among 

Northern Plains 

Indians With 

Type 2 Diabetes” 

Att bedöma användbarheten 
av MI för att förbättra 

hanteringen av diabetes typ 

2 hos amerikanska indianer. 

Pilotstudie. Kvantitaitv 
metod.   

 

Deltagarna mottog två MI- 

sessioner som pågick under 

tre veckor.   

 

Deltagarna fick fylla i 

självrapporteringsformulär 

avseende fysisk aktivitet och 

kost där förändringspoängen 

jämfördes från baslinjen och 

vid studiens slut efter tre 
månader.  

n = 20 deltagare 
 

MI fick stöd av studien 
eftersom goda effekter 

framkom utav metoden.  

Deltagarna i studien 

rapporterade färre 

ohälsosamma kostval och 

deras rapportering av fysisk 

aktivitetsnivå hade ökat från 

baslinje till efter tre månaders 

uppföljning.  

 

 

79% 
Medel 

Chee, W.S.S., 

Gilcharan-Singh, 

H.K., Hamdy, O., 

Mechanick, J.I., 
Lee, V.K.M, 

Barua, A., Mohd-

Ali, S.Z., & 

Hussein, Z.  

 

2017 

 

Malaysia  

 

“Structured 

lifestyle 

intervention 

based on a trans-
cultural diabetes-

specific nutrition 

algorithm (tDNA) 

in individuals 

with type 2 diabet

es: a randomized 

controlled trial” 

 

Att utvärdera effekten av en 

transkulturell diabetes 

närings algoritm (tDNA) 

som var utformad för en 
population i Malaysia 

jämfört med vanlig 

diabetesvård inom 

primärvården. 

Randomiserad studie. 

Kvantitativ metod.  

 

Randomisering skedde till tre 
grupper:   

tDNA-MI (Försöksgrupp): 

Fick motiverande samtal. 

tDNA-CC (Försöksgrupp): 

fick vanlig rådgivning. 

UC-grupp (Kontrollgrupp): 

Fick vanlig rådgivning enligt 

diabtesriktlinjer.  

n= 58 deltagare inom 

tDNA-MI 

 

n=57 deltagare inom 
tDNA-CC 

 

n=115 deltagare inom UC-

gruppen 

MI som samtalsmetod gav 

goda effekter inom  

viktnedgång. Deltagarna 

inom Försöksgruppen 
(tDNA-MI) visade bättre 

resultat inom vikt, BMI, 

minskat energiintag och ökad 

träningsfrekvens efter sex 

månader jämfört med övriga 

grupper.  

 

76% 

Medel  



 

 
 

 

 

Deltagarna följdes upp tre och 

sex månader efter avslutad 

studie. Deltagarna förde en 

kost-och träningsdagbok 

under dessa perioder.  

Chlebowy, O. D., 

El-Mallakh. P., 

Myers, J., Kubiak, 

N., Cloud, R. & 

Wall MP. 

  

2014 

  

USA 

 

“Motivational 

Interviewing to 

Improve Diabetes 

Outcomes in 

African 

Americans Adults 

With Diabetes” 

Att kontrollera effekten av 

MI som intervention hos 

afroamerikanska vuxna 

patienter med diabetes typ 2 

gällande exempelvis fysisk 

aktivitet och BMI. 

Randomiserad kontrollerad 

studie. Kvantitativ metod.  

 

Deltagare blev uppdelade i en 

försöksgrupp som mottog MI 

och en kontrollgrupp som 

mottog vanlig diabetevård.  

 

I försöksgruppen fick 

deltagarna max 6 MI-

sessioner under 3 månader.  
 

Data insamlades från 

journaler och självrapporter.  

n=26 patienter inom 

försöksgruppen  

 

n= 36 patienter inom 

kontrollgruppen 

 

Deltagarna i försöksgruppen 

hade bättre följsamhet 

angående rekommendationer 

till fysisk aktivitet och större 

minskning av BMI än vad 

kontrollgruppen redogjorde 

för vid uppföljningen. 

86% 

Hög 

Dellasega, 

C., Gabbay, R., 

Durdock, K., 
& Martinez-King, 

N. 

 

2010 

 

USA 

“Motivational 

Interviewing (MI) 

to 
Change Type 2D

M Self Care 

Behaviors: A 

Nursing 

Intervention” 

 

Att utvärdera en 

sjuksköterske intervention 

utformad att förbättra 
fysiska och psykiska resultat 

hos vuxna patienter med 

diabetes typ 2. Studien är en 

del utav en femårig RCT 

studie. Uppföljning 

genomfördes eter ett år hos 

en grupp deltagare med 

syfte att utvärdera effekten 

av MI. 

Kvalitativ metod med 

fenomenologisk ansats. 

 
Fyra fokusgrupper användes 

under spridda intervaller.  

 

Datainsamling skedde via 

interljuver som spelades in 

och transkriberades. 

 

n=19 deltagare 

 

Patienterna upplevde ökad 

förmåga att hantera tillkomna 

utmaningar och ökad 
motivation till 

livsstilsförändringar avseende 

kost och fysisk aktivitet.  

 

Sjuksköterskan hjälpte 

patienterna att sätta upp ett 

gemensamt mål som gav god 

hjälp vid livsstilsförändring. 

79%, 

Medel 

Heinrich, E., 

Candel, M.J.J.M., 

“Effect evaluation 

of a Motivational 

Interviewing 

Att utvärdera effekterna av 

rådgivning utfört av 

sjuksköterska enligt MI 

Randomiserad kontrollerad 

studie. Kvantitativ metod.  

 

n= 389 patienter 

 

Deltagare i försöksgruppen 

hade ett högre fettintag vid 12 

och 24 månaders uppföljning 

86% 

Hög 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dellasega%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24817822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dellasega%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24817822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gabbay%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24817822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Durdock%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24817822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martinez-King%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24817822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martinez-King%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24817822


 

 
 

Schaper, N.C., & 

De Vries, N.K.  

2010 

Nederländerna 

 

based counselling 

strategy in 

diabetes care” 

 

avseende kliniska och 

beteendemässiga aspekter 

samt resultat av dessa hos 

patienter med diabetes typ 

2. 

Sjuksköterskor och patienter 

randomiserades i två grupper: 

Försöksgrupp: Mottog MI av 

utbildade sjuksköterskor. 

Kontrollgrupp: Mottog vanlig 

diabetesvård av 

sjuksköterskor  

 

Deltagare fick fylla i 

frågeformulär vid baslinjen 

samt 12 och 24 månader 
senare. Frågorna exempelvis 

om fett, frukt- och 

grönsaksintag och fysisk 

aktivitetsnivå.  

n= 18 sjuksköterskor i 

försöksgruppen 

 

n = 15 sjuksköterskor i 

kontrollgruppen 

 

 

 

 

 

 
 

 

vid jämförelse med 

kontrollgruppen. Ingen 

betydande skillnad fanns 

mellan kontroll och 

försöksgruppen avseende 

ökning av fysisk aktivitet vid 

24 månaders uppföljning 

 

Vid jämförelse mellan 

kontrollgruppen och 

försöksgruppen fanns inga 
skillnader inom viktnedgång.  

Jansink, R., 
Braspenning, J.E., 

Keizer, E., Van der 

Weijden, T., 

Elwyn, G. & Grol, 

R. 

 

2013  

  

Nederländerna  

 

”No identifi able 
Hb1Ac or 

lifestyle change 

after a 

comprehensive 

diabetes 

programme 

including 

motivational 

interviewing: A 

cluster 

randomised trial” 

 Att studera effekten av ett 
diabetesprogram i allmän 

öppenvård som innefattade 

patientcentrerad 

livsstilrådgivning.  

Kluster randomisering. 
Kvantiativ metod.   

 

En försöksgrupp av  

primärvårdssjuksköterskor 

fick träning i MI och en 

kontrollgrupp av 

sjuksköterskor gav vanlig 

diabetesvård. En grupp 

patienter med diabetes typ 2 

var inkluderade i båda 

grupperna.  

 
Fysiska aktivitet bedömdes 

med en aktivitetsmätare och 

träningsdagbok. 

Frågeformulär användes för 

att samla in information 

avseende kostintag. Data 

n=25 
primärvårdssjuksköterskor 

i försöksgrupp  

 

n=28 sjuksköterskor gav 

vanlig diabetesvård  

 

n=521 patienter  

 

 

Försöksgruppen visade inga 
effekter av 

livsstilsförändringar inom 

kost eller fysisk aktivitet 

jämfört med kontrollgruppen.  

 

Ingen förändring skedde 

inom BMI mellan grupperna.  

 

 

  

86% 
Hög 



 

 
 

insamlades vid baslinje och 

efter 14 månader. 

Linmans, J.J., Van 

Rossem, C., 

Knotterus, J.A., & 
Spigt, M.  

 

2014 

 

Nederländerna 

“Exploring the 

process when 

developing a 
lifestyle 

intervention in 

primary care for 

type 2 diabetes: a 

longitudinal 

process 

evaluation”. 

 

Att genomföra en 

livsstilsintervention och 

utforska perspektiv av detta 
hos patienter med diabetes 

typ 2 och vårdperspersonal 

inom primärvården.  

Mixad metod. 

 

Två vårdcentraler 
rekeryterades. En vårdcentral 

använde MI och resterande 

vårdteamet som konsultation. 

 

Datainsamling utfördes 

genom inspelade interljuver 

med patienter samt 

gruppinterljuver med 

personal. BMI användes som 

klinisk parameter och 

frågeforumlär användes 
avseende fysisk aktivitet som 

fylldes i vid baslinje och efter 

8 veckor.  

n=9 patienter  

 

n= 5 patienter inom HCCa 
 

n=4 patienter inom HCCb 

Deltagarna hade en 

viktminskning av -2,12 kg  

och lägre BMI med -0,7 
kg/m2 som representerade 

båda vårdcentralerna. Den 

fysiska aktivitetsnivån ökade 

med 331 minuter per vecka 

mellan baslinje och 

uppföljning efter 8 veckor.  

88% 

Hög 

Miller, S.T., 

Marolen, K.N., & 

Beech, B.M. 
 

2010 

 

 

USA 

“Perceptions of 

Physical Activity 

and Motivational 
Interviewing 

Among Rural 

African-American 

Women with 

Type 2 Diabetes” 

 

Att samla in uppfattningar 

av MI som samtalsmetod 

hos afroamerikanska 
kvinnor med diabetes typ 2 

före en intervention inom 

fysisk aktivitet. 

Kvalitativ metod.  

 

Fyra fokusgrupper ingick som 
fick gruppsessioner inom MI 

och varje fokusgrupp blev 

inspelad och observerad. 

Olika frågor insamlades 

angående beredskap till fysisk 

aktivitet och Två DVD filmer 

som fokuserade på en session 

enligt MI och en session som 

inte baserades enligt MI 

visades och deltagarna fick 

delge sin uppfattning av 
filmerna. 

n= 32 deltagare 

 

MI medförde ett aktivt 

patientdeltagande med god 

kommunikation som 
främjade en bekväm och 

avslappnande miljö för 

patienten. 

 

Exempel på olika hinder som 

identifierades för fysisk 

aktivitet var andra 

prioriteringar inom familj och 

hushåll samt brist på 

motivation. 

 

72% 

Medel  



 

 
 

Miller, S.T., & 

Akohoue, S.A. 

 

2017 

 

 

USA 

”Two-year 

follow-up study 

of a group-based 

diabetes medical 

nutrition therapy 

and motivational 

interviewing 

intervention 

among African 

American 

women” 

Att bedöma effekten av en 

2-årig kombinerad 

medicinsk 

nutritionsbehandling och 

motiverande samtal (MI) 

samt faktorer som påverkar 

egenvården gällande kost på 

lång sikt.   

 

 

 

Uppföljningsstudie. 

Kvantitativ metod.  

 

I den tidigare pilotstudien 

ingick sessioner som riktade 

sig emot räkning av 

kolhydrater och läsa 

innehållsförteckning på 

produkter. MI användes som 

strategi att öka motivation. 

 
BMI samlades in från tidigare 

pilotstudie. Frågeformulär 

användes avseende kost. 

Ljudinspelade intervjuer 

användes för att identifiera 

faktorer som påverkat 

egenvården angående kost 

sedan ursprungliga 

pilotstudien.  

n=12 deltagare Vid den tvååriga 

uppföljningen visade 

resultaten angående kost 

kombinerat med 

näringsbehandling och MI 

låga förändringar. 

 

Vid intervjuerna framkom 

olika hinder som påverkade 

egenvården efter pilotstudien. 

Exempel på faktorer/barriärer 
var andra prioriteringar, brist 

på motivation, brist på 

kunskap, brist på stöd inom 

familjen, stress, brist på 

självförtroende samt 

ekonomisk situation. 

69% 

Låg 

Moura Ribeiro do 

Valle Nascimento, 

T., Resnicow, K., 

Nery, M., Brentani, 

A., Kaselitz, E., 
Agrawal, P., Mand, 

S., & Heisler, M.   

 
2015 

 

Brasilien   

”A pilot study of 

a Community 

Health Agent-led 

type 2 diabetes 

self-management 

program using 

Motivational 

Interviewing-
based approaches 

in a public 

primary care 

center in São 

Paulo, Brazil” 

Att utvärdera CHA:s 

(hälsovårdsmän) utbildning 

i MI med anledning av att 

ge rådgivning till patienter 

med dåligt behandlad 

diabetes typ 2. 

Pilot studie. Kvantitativ 

metod.  

 

19 hälsovårdsmän (CHA:s) 

fick utbildning i MI innan 

besök hos patienterna därefter 

skedde 

självrapporteringsresultat från 
patienterna vid baslinjen och 

en uppföljning.  

  

Olika frågeformulär användes 

för att synliggöra skillnader 

av resultat efter studien. 

N = 52 patienter 

N = 19 CHA:s 

Patienterna ökade den fysiska 

aktivitetsförmågan efter 6 

månader. Även ett ökat intag 

av frukt och grönsaker 

uppmärksammades hos 

deltagarna. Inga minskningar 

kunde urskiljas när det gällde 

fettintag eller intag av 
sötsaker. 

Medel 

76% 



 

 
 

Miller, ST., Oates, 

VJ., Brooks, MA., 

Shintani, A., 

Gebretsadik, T., & 

Jenkins, DM. 

 

2014 

 

”Preliminary 

Efficacy of Group 

Medical Nutrition 

Therapy and 

Motivational 

Interviewing 

among Obese 

African American 

Women with 

Type 2 Diabetes: 

A Pilot Study” 

 

Att bedöma effekten av 

gruppmedicinsk 

näringsbehandling (MNT) 

genom användandet av 

motiverande intervjuer (MI) 

Pilotstudie med 

kvasiexperimentiell analys. 

Kvantiativ metod.  

 

I studien ingick 5 MNT och 

MI- sessioner för att bland 

annat lära deltagarna om kost 

samt öka motivationen till 

förbättrade kostvanor.  

 

BMI och kostintag 
insamlades vid baslinjen samt 

18, 12 och 6 veckor före och 

efter MI och MNT påbörjades 

samt avslutades. 

Frågeformulär användes för 

att bedöma kostintag. 

n= 24 deltagare Ingen signifikant effekt inom 

kosthållning identifierades. 

Förbättrade matval och ökat 

intag av frukt och grönsaker 

identifierades under studien 

men som sedan minskade 

över tid. Tecken på försämrad 

kosthållning kunde ses efter 

interventionen. 

 

75% 

Medel 

Rubak, S., 

Sandbaek, A., 

Lauritzen, T., 

Borch-Johnsen, K., 

& Christensen, B. 

 

2009 

 

Danmark 

 

”General 

practitioners 

trained in 

motivational 

interviewing can 

positively affect 

the attitude to 

behaviour change 

in people with 

type 2 diabetes. 

One year follow-
up of an RCT, 

ADDITION 

Denmark”. 

Att undersöka om MI kunde 

få patienter med diagnosen 

diabetes typ 2 till bättre 

kunskap och förståelse om 

diabetessjukdom samt 

förståelse av förebyggande 

åtgärder och behandling 

samt motivation till 

beteendeförändring. 

Randomiserad kontrollerad 

studie. Kvantitativ metod. 

 

Deltagarna randomiserades i 

en försöksgrupp som fick MI 

av läkare samt en 

kontrollgrupp om fick träffa 

en läkare utan utbildning i 

MI.  

 

Deltagarna fick fylla i 
frågeformulär 

n = 65 läkare 

 

n = 128 patienter i 

försöksgruppen 

 

n= 137 i kontrollgruppen 

Efter ett år var patienterna i 

försöksgruppen mer 

autonoma att bestämma 

åtgärder till förändring och 

mer motiverade till 

beteendeförändring.  

 

Patienterna i försöksgruppen 

ansåg att de fick mer exakta 

råd från läkaren gällande 

beteendeförändring.   
 

80% 

Hög 

Swoboda, C.M., 

Miller, C.K., & 

Wills, C.E. 

“Setting Single or 

Multiple Goals 

for Diet and 

Att utvärdera en 4-månaders 

telefonbaserad intervention 

för mål och beslutsstödjande 

Randomiserad 

kontrollgruppsdesign. 

Kvantitativ metod.  

n=54 deltagare  Försöksgruppen som fick 

sätta upp flera mål visade 

minskningar i procent av 

83% 

Hög 



 

 
 

 

2016 

  

USA  

 

Physical Activity 

Behaviors 

Improves 

Cardiovascular 

Disease Risk 

Factors in Adults 

With Type 2 

Diabetes” 

 

hos vuxna med diabetes typ 

2 (T2DM) och flera 

riskfaktorer för 

kariovaskulär sjukdom 

(CVD).  

 

Deltagarna randomiserades i 

två försöksgrupper och en 

kontrollgrupp. Den ena 

försöksgruppen fick utforma 

flera mål inom kost och fysisk 

aktivitet och den andra 

försöksgruppen fick utforma 

ett mål. Båda grupperna fick 

coachning inom MI. 

Kontrollgruppen fick enbart 

information gällande 
hälsoresurser.  

 

Kostintag och fysisk aktivitet 

bedömdes via frågeformulär. 

energi från mättat, 

enkelomättat och omättat 

fettintag samt transfetter med 

en ökning av fysisk aktivitet i 

form av promenader.  

 

Försöksgruppen som 

innefattade enbart ett mål 

visade ökning av frukt och 

grönsaks- intag samt ett 

minskat intag raffinerat korn. 

Smith-West, D., 
DiLillo, V., 

Bursac, Z., 

Gore, S. A., 

& Greene, P. 

G. 

 

2007 

 

USA 

 

”Motivational 
Interviewing 

Improves Weight 

Loss in Women 

With Type 2 

Diabetes” 

 

Att genom tillägg av 
motiverande intervjuer till 

ett redan befintligt 

viktkontrollsprogram 

kontrollera om överviktiga 

kvinnor med diabetes typ 2 

förbättrade viktminskningen 

samt glykemisk kontroll. 

Randomiserad kontrollerad 
studie. Kvantitativ metod.  

 

Deltagarna randomiserades i 

kontroll- eller försöksgrupp 

där försöksgruppen fick fem 

individuella motiverande 

samtal samtidigt som 

kontrollgruppen deltog i 

hälsosamtal. 

 

Vikt kontrollerades vid start 

för studien samt vid 
uppföljningar. 

 

n = 217 patienter Deltagarna i både försöks- 
och kontrollgruppen visade 

viktnedgång under de första 6 

månaderna. Försöksgruppen 

hade större viktnedgång 

jämfört med kontrollgruppen.  

 

I både försöks- och 

kontrollgruppen skedde med 

tiden en viktuppgång. I 

försöksgruppen skedde 

viktuppgången efter att MI 

avslutats. Viktökningen var 
mindre hos deltagarna i 

försöksgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. 

76% 
Medel 

Swoboda, C.M., 

Miller, C.K., & 
Wills, C.E. 

 

“Impact of a goal 

setting and 
decision support 

telephone 

Att utvärdera en 

telefonbaserad målsättning 
och beslutsstödjande 

intervention hos vuxna med 

Randomiserad studie. 

Kvantitativ metod.  
 

n=37 i försöksgrupp 

 
n=17 i kontrollgrupp 

Deltagarnas förtroende att ta 

egna beslut när det gällde rätt 
val av kost ökade från 

baslinjen och åtta veckor 

83% 

Hög 



 

 
 

2017 

 

 

USA 

coaching 

intervention on 

diet, 

psychosocial, and 

decision 

outcomes among 

people with type 

2 diabetes” 

 

diabetes typ 2 (T2DM) samt 

utvärdera effekten av dessa 

metoder för fysisk aktivitet 

och kostförändringar i 

relation till en 

kontrollgrupp. 

Deltagarna randomiserades 

till två försöksgrupper och en 

kontrollgrupp.   

 

Försöksgrupperna fick 

coachning inom MI med 

individuella mål avseende 

kost och/eller fysisk aktivitet. 

Kontrollgruppen fick enbart 

information angående 

hälsoresurser. 
 

Datainsamling skedde vid 

baslinje och efter 16 veckors 

intervention. 

framåt i försöksgruppen, 

därefter minskade förtroendet 

gällande rätt val av kost hos 

försöksgruppen. 



 

 
 

 


