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SAMMANFATTNING 

 

År 2015 fanns 415 miljoner människor med diabetes i världen varav typ 2 diabetes står för 

90-95 procent. Om inte utvecklingen bromsas beräknas antalet öka till 642 miljoner 

människor fram till år 2040. Livsstilsförändringar är hörnpelare i behandlingen av typ 2 

diabetes och innefattar kost, fysisk aktivitet och rökstopp. Typ 2 diabetes kännetecknas av 

en insulinbrist på grund av insulinresistens och en tilltagande nedsatt insulinfrisättning från 

betacellerna. Utvecklingen av typ 2 diabetes går långsamt och ofta dröjer det flera år innan 

sjukdomen upptäcks. Behandling vid typ 2 diabetes kan dels vara farmakologisk och dels 

icke-farmakologisk där underliggande orsaker behandlas genom livsstilsförändringar. 

Regelbunden träning ger förbättrad insulinkänslighet vilket leder till lägre insulinbehov. 

För hälso- och sjukvårdspersonal är det en utmaning att motivera till ändrade kostvanor, 

viktminskning och fysisk aktivitet. Även de som når en viss viktminskning är ofta tillbaka 

på sin ursprungsvikt efter några år. All medicinsk behandling påverkar patienters vardag 

men få behandlingsformer får så stor påverkan på livet som förändrade levnadsvanor. 

Sjuksköterskans roll som samarbetspartner är viktig varför det är av vikt att förstå de 

känslor och reaktioner som ofta väcks i samband med både diagnos och behandlingskrav, 

där livsstilsförändringar utgör viktig del. 

 

Syftet var att belysa patienters upplevelser av att göra livsstilsförändringar med fokus på 

fysisk aktivitet, i samband med typ 2 diabetes. I denna litteraturöversikt inkluderades 15 

vetenskapliga artiklar från databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarna kvalitetsgranskades 

och därefter utfördes en innehållsanalys för att identifiera meningsbärande enheter och 

därefter har huvudkategorier och underkategorier framkommit. Resultatet presenterades i 

en integrerad analys. 

  

De huvudkategorier som framkom i resultatet var kunskap, sociala faktorer, psykiska 

faktorer, fysiska faktorer samt tillgänglighet till träning. Flera underkategorier framkom 

också. Både upplevelser av att inneha kunskap, avsaknad av kunskap om fysisk aktivitet 

samt hur de skulle träna framkom. Vad gäller sociala faktorer framkom både upplevelser 

av socialt stöd respektive avsaknad av socialt stöd. Psykiska faktorer innefattade 

upplevelser av välbefinnande, påverkan av attityder och självförmåga, upplevelser av eller 

avsaknad av motivation samt levnadsvanor. De fysiska faktorerna belyste upplevelser av 

att kroppen var ett hinder samt effekter på blodsockret. Vad gäller tillgänglighet till träning 

framstod upplevelser vad gäller miljön i närområdet, kostnader samt tidsbrist och 

arbetsbelastning som centrala. 

 

Dessa upplevelser påverkar på olika vis patienters möjligheter att skapa en vana av fysisk 

aktivitet och lyckas vidmakthålla den. För hälso- och sjukvårdspersonal är förståelse för 

patienters upplevelser och för vilka psykologiska faktorer som påverkar dessa 

betydelsefulla för att på bästa sätt kunna möta patienterna där de befinner sig och stötta 

dem i deras process mot att leva ett hälsosamt liv. 

 

Nyckelord: typ 2 diabetes, livsstilsförändringar, fysisk aktivitet, patientupplevelser 

 

 

 

 

 



  

 

 

ABSTRACT 

 

By 2015 there were 415 million people with diabetes in the world, of which type 2 diabetes 

accounts for 90-95 percent. Unless development is impaired, the number is expected to 

increase to 642 million people by the year 2040. Lifestyle changes are the cornerstones in 

the treatment of type 2 diabetes and include diet, physical activity and smoking. Type 2 

diabetes is characterized by insulin insufficiency due to insulin resistance and an increased 

reduction in insulin release from the beta cells. The development of Type 2 diabetes is 

slow and often it takes several years before the disease is detected. Treatment with type 2 

diabetes may be pharmacologically and partly non-pharmacological where underlying 

causes are treated by lifestyle changes. Regular exercise provides improved insulin 

sensitivity, resulting in lower insulin requirements. For healthcare professionals, it is a 

challenge to motivate changes in dietary habits, weight loss and physical activity. Even 

those who reach a certain weight loss are often returned to their initial weight after a few 

years. All medical treatment affects the everyday lives of patients, but few treatments have 

such a big impact on life as changing living habits. Nursing's role as a partner is important 

why it is important to understand the feelings and reactions that often arise in connection 

with both diagnosis and treatment requirements, where lifestyle changes are important. 

 

The purpose of this literature review was to illuminate patients' experiences of making 

lifestyle changes focusing on physical activity, associated with type 2 diabetes. 

This literature review included 15 scientific articles from the databases Cinahl and 

PubMed. The articles were quality assessed and then a content analysis was conducted to 

identify meaning-bearing units and after that, main categories and subcategories emerged. 

The result was presented in an integrated analysis. 

  

The main categories presented in the result were knowledge, social factors, mental factors, 

physical factors and accessibility to training. Several subcategories also appeared. Both 

experiences of possessing knowledge as well as lack of knowledge about physical activity 

and how they would work out emerged. Regarding social factors, both experiences of 

social support and lack of social support emerged. Psychological factors included 

experiences of well-being, faktors affecting attitudes and self ability, experiences of or lack 

of motivation as well as living habits. The physical factors highlighted experiences that the 

body was a barrier and effects on blood sugar. In terms of accessibility to training, 

experiences with the environment in the immediate area, costs, time shortages and 

workload were central. 

 

These experiences in different ways affect the ability for patients to create a habit of 

physical activity and manage to maintain this. For health professionals, understanding the 

patient's experiences and the psychological factors that affect these are important in order 

to best meet the patients where they are and support them in their process of living a 

healthy life. 

 

Keywords: Type 2 diabetes, lifestyle changes, physical activity, patient experiences 
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INLEDNING 

 

De senaste decennierna har en kraftig ökning skett vad gäller diabetesförekomsten. År 

2015 fanns 415 miljoner människor med diabetes i världen varav typ 2 diabetes står för 90-

95 procent. Incidensen i Sverige är 4-5 procent. 

 

Livsstilsförändringar är hörnpelare i behandlingen av typ 2 diabetes och innefattar kost, 

fysisk aktivitet och rökstopp. Socialstyrelsen skriver i ”Nationella riktlinjer för 

diabetesvård – stöd för styrning och ledning”, att Nationella Diabetesregistret har 

rapporterat hur 16 procent av personerna med typ 2-diabetes (omkring 50 000) år 2012 

aldrig ägnar sig åt fysisk aktivitet. Utöver den grupp som aldrig utövar fysisk aktivitet 

finns en nästan lika stor grupp som är fysiskt aktiva mer sällan än en gång i veckan.  

 

Trots en ofta omfattande kunskap hos patienter med typ 2 diabetes, finns en svårighet att 

efterleva rekommendationerna. Skillnaden mellan att leva som man bör och hur man 

faktiskt lever blir för stor. Det är väsentligt med en förståelse för vilka föreställningar 

patienter har kring sin sjukdom. Då det tar tid och är energikrävande att ändra vanor och 

dessutom svårt att bibehålla, bör sjuksköterskan finnas som ett stöd för patienten i 

samband med livsstilsförändringar. För sjuksköterskan är kunskaper om vilka upplevelser 

patienter har i samband med livsstilsförändringar, med fokus på fysisk aktivitet av vikt för 

att på bästa sätt hjälpa patienten i denna process.  

 

 

BAKGRUND 

 

Historik 

Sjukdomen diabetes mellitus har varit känd långt tillbaka i tiden och redan 1522 före 

Kristus beskrevs det första fallet i Ebers papyrusrullar. Ordet Diabetes kommer 

ursprungligen från det grekiska ordet diabainein som betyder genomgående och avser ett 

sjukdomstillstånd där ökade mängder vätska passerar genom kroppen. Mellitus betyder söt 

och syftar på urinens smak då läkarna förr brukade smakade på patientens urin. Banting 

och Best upptäckte och isolerade insulin 1921 och kunde då klarlägga att brist på insulin 

var orsaken till diabetes mellitus (Mulder, 2017). Under 1930 – talet kunde Himsworth 

påvisa att insulineffekterna hos unga normalviktiga och äldre överviktiga såg olika ut, 

vilket pekade på att diabetes kunde delas in i två former, typ 1 och typ 2 diabetes (Agardh 

& Berne, 2009). 

 

Etiologi  

Tidigare benämndes typ 2 diabetes för åldersdiabetes då den framförallt drabbade personer 

över 50 år, men numera debuterar sjukdomen allt längre ner i åldrarna vilket kan härledas 

till de negativa effekterna av vår livsstil med fysisk inaktivitet och övervikt. Typ 2 diabetes 

har högre ärftlighetsgrad än typ 1 diabetes (Mulder, 2017). Hos en person där båda 

föräldrarna drabbats av typ 2 diabetes samt hos personer med enäggstvilling, är risken för 

insjuknande i typ 2 diabetes 80 procent under livstiden, medan de med en förälder eller 

syskon som drabbats av sjukdomen löper en risk på 30 procent för insjuknande under sin 

livstid (Alsahli & Gerich, 2012).  

 

Barn med sydasiatiskt ursprung löper 13 gånger högre risk att utveckla typ 2 diabetes än 

kaukasier. Ålder och etnicitet är riskfaktorer för typ 2 diabetes med en procentuell 

fördubbling över 65 år och en prevalens som ökar sexfaldigt i högriskgrupper såsom 
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asiatiska, afrikanska och afrikansk-karibiska etniciteter. Genetiska faktorer spelar också en 

signifikant roll i etiologin av typ 2 diabetes som är en polygenetisk sjukdom där många 

genetiska faktorer samverkar i sjukdomsutvecklingen (Rees et al., 2017). Miljöfaktorer, 

speciellt övervikt och en stillasittande livsstil bidrar till utvecklingen av typ 2 diabetes. 

Även faktorer såsom hypertoni, dyslipidemia och kärlsjukdom bidrar till 

sjukdomsutvecklingen (Alsahli & Gerich, 2012). 

 

Incidens och prevalens 

De senaste decenierna har en kraftig ökning skett av diabetesförekomsten främst då 

relaterat till att incidensen av typ 2 diabetes ökar. År 2015 fanns det 415 miljoner 

människor med diabetes i världen, och uppskattas att antalet kommer öka till 642 miljoner 

människor fram till år 2040 om inte utvecklingen bromsas. En del av denna ökning kan 

förklaras med att jordens befolkning växer och andelen äldre personer ökar. Prevalensen 

beräknas öka från 8,8 procent till 10,4 procent sett till individer i åldrarna 20-79 år gamla 

(Mulder, 2017). Typ 2-diabetes står för 90-95 procent av all diabetes (Rees et al., 2017). 

Incidensen i Sverige är 4-5 procent (Fyss, 2016). 

 

Patogenes 

Diabetes mellitus är en hormonell sjukdom med en relativ eller absolut insulinbrist vilket 

resulterar i ett förhöjt blodsocker. De två vanligaste formerna är typ 1 och typ 2 diabetes. 

Vid typ 1 diabetes föreligger en fullkomlig insulinbrist då de insulinfrisättande betacellerna 

i bukspottkörteln är förstörda. Insulinbehandling är då nödvändig. Typ 2 diabetes 

kännetecknas av en insulinbrist på grund av insulinresistens och tilltagande nedsatt 

insulinfrisättning från betacellerna (Sagen, 2013).  

 

Insulinresistensen uppkommer redan före sjukdomsstart, då betacellerna ökar 

insulinproduktionen under en tid som ett svar på insulinresistensen. Men när betacellernas 

funktion börjar avta blir insulinproduktionen inte tillräcklig för att klara av 

insulinresistensen och blodsockernivåerna stiger. Insulinresistensen är relativt stabil över 

tid och progressen i diabetes beror på att betacellsfunktionen avtar (Marks, 2012).  

 

En tredjedel av sjukdomsfallen i typ 2 diabetes upptäcks tillfälligtvis ofta i samband med 

rutinprovtagning eller i samband med hjärtsjukdom. Utvecklingen av typ 2 diabetes går 

långsamt och ofta dröjer det flera år innan sjukdomen upptäcks. Vid diagnosen kan därför 

redan komplikationer av för högt blodglukos ha uppkommit såsom perifer neuropati, 

diabetes retinopati eller återkommande infektioner. Hjärt- kärlsjukdom är största orsaken 

till mortalitet och står för 80 procent av dödsfallen vid både typ 1 och typ 2 diabetes (Rees 

et al., 2017).  

 

Övervikt förekommer hos en övervägande del av personer med typ 2 diabetes. År 2010 

registrerades hos Nationella Diabetesregistret att cirka 80 procent av personer med typ 2 

diabetes var överviktiga och 40 procent var feta. Ett förhöjt midjeomfång förekom hos två 

tredjedelar (Janusinfo, 2016).  

 

Diagnoskriterier 

För att en diagnos med diabetes ska ställas, krävs att något av nedanstående kriterier är 

uppfyllda (Viss,2017); 

-Faste-P-glukos ≥7,0 mmol/L där ytterligare ett bekräftande fasteprov, HbA1c-prov eller 

glukosbelastning vid ytterligare ett tillfälle ska genomföras. 
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-Prov som är taget 2 timmar efter peroral glukosbelastning och då visar venöst ->11,1 eller 

kapillärt >12,2 mmol/l. Ett bekräftande fasteprov, HbA1c-prov eller glukosbelastning vid 

ytterligare ett tillfälle behöver utföras. 

-Slumpmässigt P-glukos kapillärt ≥12,2 mmol/l allternativt venöst 11,1 mmol/L samt 

uppvisande av symtom såsom trötthet, törst ökad, urinmängd och dimsyn. 

-HbA1c ≥48 mmol/mol där ett bekräftande fasteprov, HbA1c-prov eller glukosbelastning 

vid ytterligare ett tillfälle behöver utföras. 

-HbA1c ≥48 mmol/mol med samtidigt faste-P-glukos som visar ≥7,0 mmol/L eller ett prov 

taget 2 timmar efter peroral glukosbelastning venöst som visar ≥12,2 mmol/l kapillärt eller 

>11,1 mmol/l venöst. 

 

Då misstanke om diabetes med kort duration föreligger, hos unga <20 år, vid graviditet, 

vid njursvikt eller leversvikt samt vid misstanke om en diabetes som är läkemedelsutlöst 

används inte HbA1c för diagnostik (Viss, 2017). Att screena patienter för typ 2 diabetes är 

rekommenderat för personer som uppvisar riskfaktorer såsom bukfetma, hypertoni, 

dyslipidemi, hjärt-kärlsjukdom, behandlas med glukokortikoider, har nära anhöriga med 

typ 2 diabetes och kvinnor med tidigare graviditetsdiabetes (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Diabeteskomplikationer 

Att patienter med diabetes har kortare förväntad livslängd beror nästan uteslutande på den 

höga morbiditeten i senkomplikationer såsom mikroangiopati; nefropati, neuropati, 

retinopati. Dessa komplikationer är unika för diabetes och drabbar främst celler som inte är 

beroende av insulin för glukosupptag. Makroangiopati, också den en senkomplikation, är 

en ateroskleros som inte är annorlunda mot vad övriga befolkningen kan drabbas av, men 

som uppkommer tidigare och i svårare grad (Mulder, 2017). 

 

Mikroangiopati innebär skador i de små blodkärlen och kan leda till en rad komplikationer.  

Nefropati utvecklas av mellan 25-50 procent av alla diabetespatienter och kan orsaka 

njursjukdom som kräver dialys eller njurtransplatation. Neuropati, som ger en nedsatt 

känsel, kan vara perifer vilket oftast märks på fötter och underben, men kan även påverka 

händer. Neuropati kan också vara autonom vilket då visar sig som en nervpåverkan på 

nerver som inte styrs med viljan såsom gastrointestinala effekter med exempelvis diarré 

och förstoppning eller cardiovaskulära såsom hjärtklappning, hjärtstopp och tyst ischemi. 

Retinopati orsakas av små blodproppar i ögonen vilket kan leda till nedsatt syn och i värsta 

fall blindhet. Prevalensen hos personer med typ 2 diabetes är 33 procent (Rees et al., 

2017). 

 

Typ 2 diabetes och behandling   

Behandling vid typ 2 diabetes kan vara farmakologisk där behandlingen riktas mot den 

rubbade insulinfrisättningen och insulinresistensen samt icke-farmakologisk där 

underliggande orsaker behandlas genom livsstilsförändringar. Traditionellt har den icke-

farmakologiska behandlingen varit den inledande behandlingen vilket numera har luckrats 

upp och en initial behandling ges ofta i form av Metformin för att behandla insulin-

resistensen i kombination med livsstilsförändring. Då kosten ändras behövs mindre insulin 

för att reglera blodglukosnivåerna och risken för senkomplikationer minskar (Mulder, 

2017).  

 

Motion och viktnedgång ökar insulinkänsligheten vilket ger ett mindre insulinbehov. Den 

förbättrade insulinkänsligheten som uppkommer vid motion och träning kvarstår upp till 

två dygn efter träningstillfället. Detta gör att regelbunden träning ihållande kan öka 
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insulinkänsligheten och ger en ökad cirkulation i musklerna vilket stimulerar 

glukosupptaget (Mulder, 2017). Fysisk aktivitet är en betydelsefull del av behandlingen då 

det även har effekt på andra riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom såsom blodfetter och 

blodtryck (Johansson & Wredling, 2014).  

 

Livsstilsförändringar  

Livsstilsförändringar är hörnpelare i behandlingen av typ 2 diabetes och innefattar kost, 

fysisk aktivitet och rökstopp (Johansson & Wredling, 2014). Det är en utmaning att 

motivera till ändrade kostvanor, viktminskning och fysisk aktivitet. Även de som når en 

viss viktminskning är ofta tillbaka på sin ursprungsvikt efter några år. All medicinsk 

behandling påverkar patienters vardag men få behandlingsformer får så stor påverkan på 

livet som förändrade levandsvanor. Många passiva val ligger till grund för människors 

livsstil (Sagen, 2013). 

 

En studie av Oftedal, Bru och Karlsen´s (2011) visade att den rapporterade kosthanteringen 

hos patienter med typ 2 diabetes, var mer i linje med rekommendationerna än deras 

hantering av fysisk aktivitet, trots att resultatet visade på lika höga förväntningar och 

positiva värden för både fysisk aktivitet och kost. Dessutom visade resultatet att den 

förväntade förmågan och värderingarna kunde förklara mer av den varierande hanteringen 

av fysisk aktivitet än av kosthanteringen. Enligt Oftedal et al. (2011) visar detta på att det 

finns möjligheter till förbättrad hantering av den fysiska aktiviteten genom stimulering av 

den egna motivationen samt tydligare rekommendationer för detta. 

 

Fysisk aktivitet 

Socialstyrelsen (2017) skriver i ”Nationella riktlinjer för diabetesvård – stöd för styrning 

och ledning”, att Nationella Diabetesregistret har rapporterat hur 16 procent av personerna 

med typ 2-diabetes (omkring 50 000) år 2012 aldrig ägnar sig åt fysisk aktivitet. Utöver 

den grupp som aldrig utövar fysisk aktivitet finns en nästan lika stor grupp som är fysiskt 

aktiva mer sällan än en gång i veckan. Bland personer med diabetes är något färre kvinnor 

än män fysiskt aktiva. Socialstyrelsen skriver vidare att Landstingen och regionerna skiljer 

sig mycket åt när det gäller andelen personer med diabetes som regelbundet och minst tre 

gånger per vecka är fysiskt aktiva. Dessa skillnader syns både inom primärvården och 

bland medicinklinikerna. I ”Nationella riktlinjer för diabetesvård” – som ger 

rekommendationer om åtgärder vid diabetes hos vuxna – står att hälso- och sjukvården bör 

erbjuda intensiva kombinerade livsstilsåtgärder såsom kost och motion samt erbjuda stöd 

för rökstopp till personer med diabetes.  Socialstyrelsen skriver vidare att fysisk aktivitet är 

en underutnyttjad resurs i diabetesvården, trots hjälpmedel som fysisk aktivitet på recept-

FaR® - en metod för att främja fysisk aktivitet. En patient kan få ett recept till aktiviteter 

som görs i egen regi, men också till någon friskvårdsaktör.  

 

Enligt FYSS-fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (2016) så är 

rekommendationen att personer med typ 2 diabetes ska ordineras medelintensiv fysisk 

aktivitet, såsom exempelvis snabb promenad eller cykling, minst 30 minuter dagligen. 

Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås om detta kombineras med något intensivare träning 

två till tre gånger per vecka såsom motionsgymnastik, tennis eller simning.  En studie som 

genomfördes i Canada visade att patienter som erhöll en pedometer samt recept på att 

räkna stegen ökade sin stegmängd med ca 20%. Även förbättringar i HbA1c och 

insulinkänsligheten noterades (Dasgupta et al., 2017). 
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Även i en Svensk RCT studie, Sophia Step Study (Rossen et al., 2015), använder man sig 

av pedometrar. I Sophia Step Study, som nu är pågående, undersöks patienter med 

prediabetes eller typ 2 diabetes i två experimentgrupper och en kontrollgrupp. I den ena 

kontrollgruppen erhåller patienterna pedometrar, fysisk aktivitet på recept samt 

gruppträffar och motiverande samtal och i den andra kontrollgruppen erhåller patienterna 

pedometrar och en websida att registrera stegen på. I kontrollgruppen får patientgruppen 

sedvanlig vård som innefattar livsstilsråd. I Sophia Step Study vill forskarna se om flera 

interventioner i kombination med pedometer är mer effektivt än att endast använda 

pedometer vad gäller effekten på HbA1c, andra metabola och kardiovaskulära risk 

faktorer, nivån på fysisk aktivitet och patienternas övergripande hälsa. 

 

Alla 53 medlemsländer i WHO:s Europaregion har antagit en strategi för att öka den 

fysiska aktiviteten hos befolkningarna. Strategin, som sträcker sig över perioden 2016-

2025, belyser att fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna att motverka hjärt-

kärlsjukdomar och typ 2 diabetes. Den betonar vikten av hälsofrämjande arbete och tanken 

är att regeringar inom WHO:s Europaregion på olika samhällsnivåer ska främja den 

fysiska aktiviteten hos befolkningarna (Folkhälsomyndigheten, 2015).  

 

Omvårdnad  

I en studie av Jansink, Braspenning, Van der Weijden, Elwyn och Grol (2010) framkom i 

resultatet att sjuksköterskorna ansåg att de flesta hinder vid livsstilsförändringar såsom 

kost, fysisk aktivitet och rökstopp låg på patienternas sida. Sjuksköterskorna menade att 

patienterna hade begränsad kunskap om hälsosam livsstil, begränsad inblick i sitt eget 

beteende, att de saknade motivation till livsstilsförändring och en bristande disciplin till att 

upprätthålla en förbättrad livsstil. Dessutom beskrev sjuksköterskorna att de själva 

upplevde att de hade bristande rådgivningsförmåga samt saknade tillräckligt med tid för 

rådgivning. 

 

Shu-Fang, Tung, Shu-Yuan, Lee och Neng-Chung (2014) genomförde en studie där 

resultatet visade att patienterna upplevde att deras egenvårdsbeteende var bättre, att de 

hade ett lägre utbildningsbehov och mindre svårigheter vid utbildning än vad 

sjuksköterskorna upplevde att patienterna hade. Sjuksköterskorna menade att patienternas 

bristande motivation till att delta i hälsoutbildning var den största utmaningen. Det är 

viktigt att sjuksköterskor inte gör antaganden om patienternas förståelse för 

diabetessjukdomen eller hur de uppfattar hälsoinstruktioner och råd.  

 

Trots att kunskapen om diabetes idag är omfattande och många patienter har god kunskap 

om diabetes och behandlingsmetoder, har de svårt att efterleva rekommendationerna. Det 

är oftast inte brist på kunskap som saknas, däremot är det skillnaden mellan att leva som 

man bör och hur man faktiskt lever som blir för stor. Att ha kunskap om samspelet mellan 

fysiska och psykiska delar av sjukdomen är väsentligt för hälso- och sjukvårdspersonalens 

förståelse för hur olika individers vardag med diabetes ser ut. Personer med typ 2 diabetes 

kan uppleva att dagliga krav på att sköta sin sjukdom, begränsar deras frihet och möjlighet 

att själv kunna styra och planera sin tid (Johansson & Leksell, 2009).  

 

Det är viktigt att ta reda på vilka föreställningar personen har om sin sjukdom. 

Sjuksköterskan bör finnas som stöd vid patientens livsstilsförändringar eftersom det oftast 

tar tid att ändra vanor, det är energikrävande och det kan dessutom vara lätt att falla 

tillbaka i gamla invanda vanor (Sörman, 2014). En studie från Storbritannien visade att 

sjuksköterskor hade kunskapsbrister vad gäller fördelarna med fysisk aktivitet och en tro 
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att deras ansträngningar för att motivera patienter är ineffektiva. De hade en brist på 

kunskaper i motiverande samtal och menade att gamla invanda beteenden hos patienterna 

vad gäller fysisk aktivitet var extremt utmanande (Matthews, 2017). Graffigna, Barello, 

Libreri och Bosio (2014) visar i sin studie att patienter har en komplex väg med subjektiva 

dimensioner, såsom kognitivt tänkande, beteende och känslomässiga aspekter, till hur de 

hanterar och sköter sin diabetes. Detta har en påverkan på det dagliga livet som är 

avgörande för hanteringen av sjukdomen vad gäller kost, fysisk aktivitet, terapi och läkare-

patient relationen.  

 

Self Determination Theory 

I detta arbete har Ryan och Deci´s (2000) Self-Determination Theory valts som teoretisk 

referensram då den handlar om ett förhållningssätt till människors motivation och 

personlighet. Self Determination Theory är en motivationspsykologisk teori om 

självbestämmande som har utvecklats av Richard Ryan och Edward Deci. Den handlar om 

ett förhållningssätt till människors motivation samt personlighet och belyser vikten av hur 

människor har utvecklade inre resurser för personlighetsutveckling och beteendemässig 

självreglering. De har identifierat tre behov - behovet av kompetens, samband och 

autonomi, som verkar vara nödvändiga för att underlätta den optimala funktionen av 

utveckling och integration samt för konstruktiv social utveckling och personligt 

välbefinnande. Vikten av autonom eller intern motivation betonas.  

 

Ryan och Deci (2000) menar att kanske inget enskilt fenomen i så hög utsträckning som 

den inneboende motivationen reflekterar den positiva potentialen hos människan med en 

inneboende tendens att söka efter nyheter och utmaningar för att utöka samt träna sin 

kapacitet för att utforska och lära. Trots att människan har en inneboende motivation så 

behövs det stödjande förhållanden för att upprätthålla och förbättra denna inneboende 

benägenheten då den annars lätt kan bli störd av icke stödjande förhållanden.  

 

Människor kan vara både proaktiva och engagerade alternativt passiva och avfjärmade, 

vilket till stor del beror på de sociala förhållandena som de utvecklas och lever i. Den yttre 

motivationen är en annan faktor som hos människan börjar utvecklas efter barndomen då 

olika sociala krav och uppgifter förväntas av oss som inte har sitt ursprung från inre motiv. 

Det som vid yttre motivation är drivande för människor är att utföra något med syfte att 

erhålla något, det vill säga, drivkraften är inte handlingen i sig utan effekten av den såsom 

till exempel beröm eller pengar (Ryan & Deci, 2000). 

 

Problemformulering 

Med en incidens av 415 miljoner människor i världen med diabetes utgörs 90-95 procent 

av typ 2 diabetes, vilket gör den till den vanligaste formen av diabetes. Vid typ 2-diabetes 

är behandlingens mål att normalisera de förhöjda glukosvärdena samt de åtföljande 

komplikationerna genom att åtgärda de underliggande livsstilsfaktorerna. Detta gör 

livsstilsförändringar såsom kost, fysisk aktivitet och rökstopp till hörnpelare i 

behandlingen. En övervägande del av personer med typ 2 diabetes har övervikt. Det är en 

utmaning för sjuksköterskan att motivera patienter till ändrade kostvanor, viktminskning 

och fysisk aktivitet. Kunskapen om diabetes är idag omfattande och patienter har ofta har 

goda kunskaper om diabetes och behandlingsmetoder, men trots detta har de svårt att 

efterleva rekommendationerna.  
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Vilka upplevelser har patienter med typ 2 diabetes vid livsstilsförändringar med fokus på 

fysisk aktivitet? Med kunskap om, insikt i samt förståelse för detta, är det lättare för 

sjuksköterskan att bemöta patientens upplevelser, ha förståelse för dessa och vara ett stöd 

och en samarbetspartner för patienten i denna situation. 

 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa patienters upplevelser av att göra livsstilsförändringar med fokus på 

fysisk aktivitet, i samband med typ 2 diabetes. 

 

 

METOD 

 

Ansats och Design 

Denna studies analys var kvalitativ med en induktiv ansats. Inom omvårdnadsforskning 

strävar den kvalitativa ansatsen efter att beskriva, förstå, förklara och tolka. Induktiv ansats 

används ofta vid kvalitativa studier och innebär att samla in fakta och att därefter försöka 

finna begrepp eller teorier (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Val av metod i detta arbete var litteraturöversikt. Enligt Forsberg & Wengström (2016) kan 

syftet med en litteraturöversikt vara att beskriva kunskapsläget inom ett visst område.  

I en litteraturöversikt söker man systematiskt, granskar kritiskt och sammanställer 

litteraturen inom det valda problemområdet. Tidigare dokumenterad kunskap undersöks 

och frågorna ställs till litteraturen. Polit & Beck (2012) beskriver litteraturöversikt som en 

kritisk sammanfattning av forskning om ett ämne av intresse, ofta för att sätta ett 

forskningsproblem i ett sammanhang. 

 

Urvalskriterier 

Avgränsningar i sökningar för denna studie var vetenskapliga artiklar som genomgått peer-

review, orginalartiklar som innehåller abstract, artiklar på engelska, artiklar publicerade 

mellan 2008-01-01 tom 2017-12-31.  

 

Inklusionskriterier var att studierna skulle handla om vuxna personer ≥18 år med typ 2 

diabetes, ej handla om endast män eller endast kvinnor, endast orginalartiklar. 

Exklusionskriterier var studier utan tillstånd från etisk kommitté eller utan att noggranna 

etiska överväganden gjorts. Studier som handlar om annan typ av diabetes än typ 2 

diabetes, review artiklar samt studier som handlar om barn <18 år. 

 

Datainsamlingsmetod 

De databaser som har använts är CINAHL och PubMed som innehåller MEDLINE. Valet 

av dessa databaser gjordes då Polit och Beck (2012) beskriver både CINAHL och 

MEDLINE som två speciellt användbara databaser för omvårdnadsforskning. 

Databashandledning erhölls också med en bibliotekarie på Sophiahemmet Högskola som 

vägledning för sökstrategin. Sökord i CINAHL har varit CINAHL headings; Diabetes 

Mellitus, type 2, physical activity och exercise. Sökord i Pubmed har varit ”Major Mesh” 

termer och ”Mesh” termer; Diabetes Mellitus, type 2, exercise, lifestyle, health behaviour, 

perception, psychology. PubMed Advanced Search Builder användes för bygga 

sökstrategin. Se tabell 1. 
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Booleska sökoperatoren AND har använts för att kombinera sökord med varandra. 

Sökoperanden AND ökar sökningens sensitivitet (Kristensson, 2014).  

Efter att sökning utförts har en gallring av abstracts gjorts för att få fram relevanta artiklar. 

Många artiklar i sökningen kunde sorteras bort redan genom att läsa titeln. För de artiklar 

som gav en indikation på att kunna svara på denna studies syfte, lästes abstracten noggrant 

igenom och de som därefter fortfarande var intressanta granskades. Både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar kunde ingå. 

Tabell 1: Databassökning i PubMed och Cinahl  

Sök 

datum  

Avgränsningar Data-

bas 

Sökord Identifierad

e artiklar 

Granska

de 

abstracts 

Granska

de 

artiklar 

Inkluder

ade 

artiklar 

3/2-18 

2008-01-01-

2017-12-31 

vuxna, engelska, 

abstract,  

Pub 

Med 

"Diabetes 

Mellitus, Type 

2"[Majr] AND 

"Exercise"[Mesh] 

AND "Life 

Style"[Mesh]  

      296      15       2      2 

3/2-18 

2008-01-01-

2017-12-31 

vuxna, engelska, 

abstract 

Pub  

Med 

"Diabetes 

Mellitus, Type 

2"[Majr] AND 

"Exercise"[Mesh] 

AND "Health 

Behavior"[Majr]  

      112 

       
       8 
 
4 dubb- 
letter      
 

      1      1 

4/2-18 

2008-01-01-

2017-12-31 

vuxna, engelska, 

abstract 

Pub 

Med 

"Diabetes 

Mellitus, Type 

2"[Majr] 

"Perception"[Mes

h] AND 

"Exercise"[Mesh]  

      17        2       1      1  

4/2-18 

2008-01-01-

2017-12-31 

vuxna, engelska, 

abstract 

Pub 

Med 

"Diabetes 

Mellitus, Type 

2/psychology" 

[Mesh]) AND 

"Exercise"[Mesh] 

     303 

    
      21   
6 dubb-
letter 
 

      8          4 

4/2-18 Vid sökning i PubMed framkom 3 inkluderade artiklar via länksamlingen ”similar articles” 

3/2-18 

2008-01-01-

2017-12-31 

Vuxna, 

engelska, 

research article, 

peer reviewed 

exclude medline 

records 

CINAHL Diabetes Mellitus, 

Type 2 AND 

Physical activity  
   198 

   
     12 
1 dubb- 
lett 

     1      1 
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3/2-18 

2008-01-01-

2017-12-31 

Vuxna, 

engelska, 

research article, 

peer reviewed 

exclude medline 

records 

CINAHL Diabetes Mellitus, 

Type 2 AND 

Exercise 
    173 

       
       8 
1 dubb- 
lett  

 

 

    1       1 

 

 

 

Dataanalysmetod 

Som kvalitetsgranskningsmall har Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

klassificering samt bedömning av kvalitet modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) samt Willman, Stoltz, Bahtsevani (2011) använts (se bilaga 1). De inkluderade och 

granskade artiklarna presenteras i en artikelmatris samt i löpande text under resultatet. 

18 artiklar granskades och av dessa inkluderades 15 st.  

 

De som exkluderades bedömdes inte kunna svara på studiens syfte då patienternas 

upplevelser kring fysisk aktivitet inte framkom. 10 studier inkluderades från 

databassökningarna, 2 studier hittades i en annan inkluderad studies referenslista och 3 

artiklar hittades via länk i PubMed, via similar articles, där förslag från PubMed listades i  

samband med att en inkluderad artikel visades. Att via en annan artikels referenslista finna 

litteratur benämns av Kristensson (2014) för snowballing. 

 

De artiklar som inkluderades bedömdes hålla en hög kvalitet utifrån bedömningsunderlaget 

samt att de i resultat tog upp patientupplevelser relaterat till fysisk aktivitet. Även om vissa 

studier tog upp andra faktorer i sina resultat än patientupplevelser vid fysisk aktivitet, 

användes endast den delen av resultatet där upplevelser relaterat till fysisk aktivitet 

framkom. Av de som inkluderades var tre kvantivativa och 12 kvalitativa. 

 

En innehållsanalys genomfördes, vilket enligt Forsberg och Wengström (2016) innebär en 

identifiering av meningsbärande enheter, kodning av kategorier, identifiering av centrala 

teman och utveckling av teorier eller modeller. Graneheim och Lundman (2004) beskriver 

ett tillvägagångssätt vid kvalitativ innehållsanalys som har använts i detta arbete. I första 

steget har hela texten lästs igenom flera gånger för att få en helhetskänsla. Därefter har 

meningar eller fraser samt omgivande text som är relevanta plockats ut vilka kallas 

meningsbärande enheter (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

De meningsbärande enheterna grupperades i kategorier och därefter skapades 

huvudkategorier och underkategorier. Allt material i artiklarnas resultat som kunde 

placeras i någon huvudkategori kodades med olika färger beroende på huvudkategori inne i 

artiklarna. Detta säkerställde att relevant resultat skulle komma med. I detta arbete har i 

enlighet med vad Kristensson beskriver (2014), en integrerad analys utförts för att på ett 

överskådligt sätt presentera likheter och skillnader från de inkluderade studiernas resultat. 

Kristensson menar att en integrerad analys är ett enkelt sätt för att sammanställa resultatet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska övervägandena i denna studie följer det som Forsberg och Wengström 

(2016) beskriver som viktigt att ta hänsyn till vid en systematisk litteraturstudie. Det är 

dels att välja studier som har fått tillstånd från etisk kommitté eller att noggranna etiska 
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överväganden gjorts, att redovisa alla artiklar som ingått i litteraturstudien och att dessa 

ska arkiveras säkert i 10 år, att presentera alla resultat och inte bara de artiklar som stöder 

forskarens egen åsikt samt att inte förvanska texter vilket är oetiskt. 

 

Denna studie har också följt Helsingforsdeklarationen (2013) som WMA – World Medical 

Association – har tagit fram och som är en samling etiska principer rörande medicinsk 

forskning. I Helsingforsdeklarationen tar man upp vikten av att forskare har ansvar för att 

rapporterna är fullständiga och riktiga. Både negativa och oklara likväl positiva resultat 

måste publiceras. 

 

 

RESULTAT 

 

Vid analysen av artiklarna framkom följande huvudkategorier; kunskap, sociala faktorer, 

psykiska faktorer, fysiska och fysiologiska faktorer samt tillgänglighet till träning. 

Resultatet presenteras utifrån dessa teman. Resultatet tydliggörs ytterligare genom 

underkategorier som presenteras som underrubriker. Se tabell 2. 

 

  Tabell 2 

 

 

Huvudkategori 

 

 

Underkategorier 

 

Kunskap 

 

Upplevelser av eller avsaknad av kunskap 

 

 

Sociala faktorer 

Stöd från familj och vänner 

Stöd från hälso- och sjukvårds eller träningspersonal 

Fysisk aktivitet i samvaro med andra 

 

 

 

Psykiska faktorer 

Välbefinnande 

Attityder och självförmåga 

Motivation 

Levnadsvanor 

 

Fysiska och fysiologiska 

faktorer 

Kroppen som hinder 

Effekter på blodsocker 

 

 

Tillgänglighet till träning 

Miljön i närområdet 

Kostnader 

Tidsbrist och arbetsbelastning 

 

 

Kunskap 

 

Upplevelser av eller avsaknad av kunskap 

En upplevelse av att kunskaper om att fysisk aktivitet bara förde med sig positiva effekter 

på hälsan, minskade risken för diabeteskomplikationer och hade en gynsam effekt på 

patienternas blodsocker framkom i artiklen av Advika, Idiculla och Kumari (2017), och 

även i artiklarna av Lidegaard, Schwennesen, Willaing och Faerch (2016) samt Peel, 

Douglas, Parry och Lawton (2010) uttryckte alla patienterna en förståelse för att fysisk 

aktivitet kunde förbättra deras typ 2 diabetes.  
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I ett flertal artiklar upplevde patienterna olika brist på kunskaper (Booth, Lowis, Dean, 

Hunter & McKinley, 2013; He, Zhang & Zhao, 2013; Laranjo et al., 2015; Lidegaard, 

Schwennesen, Willaing & Faerch, 2016; Tewahido & Berhane, 2017). En upplevelse av 

kunskapsbrist gällande vilken typ av motion samt vilken mängd motion som var lämplig 

framkom hos både Lidegaard et al. (2016) och Laranjo, Neves, Costa, Ribeiro, Couto & Sá 

(2015). Även en önskan om att en hänsyn skulle tas hos hälso- och sjukvårdspersonal vad 

gäller patienternas andra sjukdomstillstånd som kan påverka deras förmåga att utöva fysisk 

aktivitet framkom. De saknade individanpassad träningskunskap (Lidegaard et al., 2016).  

 

Upplevd avsaknad av kunskap om hur man utövar fysisk aktivitet rapporterades av He et 

al. (2013) som undersökte vilka faktorer som påverkar kineser med typ 2 diabetes till att 

träna, och i artikeln av Tewahido och Berhane (2017), som undersökte egenvårdsbeteende 

hos patienter med typ 2 diabetes i Addis Ababa, framkom att patienterna upplevde 

avsaknad av kunskap om träning. Svårigheter att ta till sig och komma ihåg informationen 

upplevdes också  (Booth et al., 2013). 

 

 

Sociala faktorer  

Upplevelsen av eller avsaknad av socialt stöd framkom under analysen av flertalet av 

artiklarna. Det sociala stödet kunde komma från familj och vänner samt från hälso- och 

sjukvårdspersonal eller träningspersonal, vilket utgör underkategorier till huvudkategorin 

socialt stöd. Även fysisk aktivitet i samvaro med andra var en social faktor som utgör en 

underkategori. 

 

Stöd från familj och vänner 

Vikten av att uppleva stöd från familj eller vänner var en faktor som framkom i flera 

artiklar (Advika et al., 2017; Booth et al., 2013; Laranjo et al., 2015 & Tulloch, Sweet, 

Fortier, Capstick, Kenny & Sigal, 2013). Booth et al. (2013) har i sitt resultat fått fram att 

patienterna upplevde att den sociala miljön med familj och arbetskamrater inte alltid hade 

förståelse eller sympati för de behov en person med diabetes har vilket leder till att de kan 

upplevas som ett hinder.  

 

Advika et al. (2017) undersökte hindrande och underlättande faktorer för fysisk aktivitet 

hos patienter typ 2 diabetes i Indien och fick fram att deltagarna upplevde hur stöd från 

familjen hjälpte dem att träna vilket de upplevde som en underlättande faktor. Både 

Laranjo et al (2015) och Tulloch et al. (2013) som i sina studier också har tittat på 

hindrande och underlättade faktorer har fått fram att deltagarna kunde uppleva familjen 

både som en underlättande faktor och som en hindrande faktor. Deltagarna upplevde ett 

socialt stöd från familjen som hjälpte dem och även kunde träna tillsammans med dem 

vilket de upplevde som underlättande för att utöva fysisk aktivitet. Men att familjen, då de 

inte gav något stöd, även kunde upplevas som hinder för deltagarna framkom också 

(Laranjo et al., 2015). Även familjeåtaganden kunde deltagarna uppleva som hinder 

(Tulloch et al., 2013). 

 

Stöd från hälso- och sjukvårdspersonal eller träningspersonal 

Upplevelser av stöd från hälso- och sjukvårdspersonal eller träningspersonal framkom i 

artiklarna av; Advika, et al., 2017; Booth et al., 2013; Casey, De Civita och Dasgupta, 

2009; Duclos, Dejager, Postel-Vinay, Di Nicola, Quéré och Fiquet, 2015; Mladennovic, 

Wozniak, Plotnikoff, Johnson och Johnson, 2014 samt Peel, Douglas, Parry och Lawton, 

2010. 
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I artikeln av Advika et al. (2017) framkom att deltagarna speciellt upplevde stöd från 

sjuksköterskor som de menade tillbringade mer tid med patienterna än vad läkarna gjorde, 

vilket ledde till att de råd de fick från sjuksköterskor hade större påverkan. En upplevelse 

av dåligt stöd och uppmuntran från hälso- och sjukvårdspersonal framkom i artiklarna av 

Duclos et al. (2015) samt Peel et al. (2010). Att erhålla stöd av hälso- och 

sjukvårdspersonal (Booth et al. 2013) upplevdes som en faktor som underlättade för 

deltagarna att utöva fysisk aktivitet. 

 

Mladennovic et al. (2014) undersökte bland annat i vilken utsträckning patienter med typ 2 

diabetes påverkades av socialt stöd då de ingick i ett program för hälsosamt ätande och 

aktivt liv med diabetes, HELD studien, som pågick under 24 veckor inom primärvården 

där det ingick ett promenadprogram. Här undersöktes deras upplevelser före, under och 6 

månader efter programmet. Före programmet upplevde deltagarna att de inte fick 

tillräckligt med stöd från hälso- och sjukvårdspersonal. De kände sig övergivna och tyckte 

att de behandlades nedlåtande. En del av deltagarna gick med i programmet för att få bättre 

stöd. Under programmet upplevde deltagarna att de fick bra stöd både från hälso- och 

sjukvårdspersonalen och från träningspersonalen. De var också nöjda med att få feedback 

som var individuellt utformad för dem och att de kände sig övervakade i sin träning. Efter 

att programmets avslut upplevde deltagarna att det inte fanns någon support tillgänglig för 

dem längre. 

 

Även i artikeln från Casey et al. (2009) där man undersökte hinder och underlättande 

faktorer i samband med deltagande i ett motionsprogram framkom att deltagarna upplevt 

hur de fick stöd av en träningsspecialist som uppmuntrade dem och verkligen brydde sig 

om dem. Även i denna studie uttryckte deltagarna upplevda svårigheter efter programmets 

avslut med att det inte fanns någon support för dem. 

 

Fysisk aktivitet i samvaro med andra 

Möjligheten att träna med andra var något som framkom i flera artiklar som en upplevelse 

som underlättade fysisk aktivitet (Ferrand, Perrin & Nasarre, 2008; He et al., 2013; 

Lidegaard et al., 2016; Mladennovic et al., 2014 & Schwennesen et al., 2016). Ferrand et 

al. (2008) undersökte vilka motiv för fysisk aktivitet som patienter med typ 2 diabetes 

upplevde som var involverade i en patientorganisation som kallades Move for health.  

Deltagarna upplevde att deltagandet i patientorganisationen uppmuntrade dem till att röra 

på sig och att de hade vänner i organisationen som förstod dem och respekterade dem. 

Förutom att de tränade tillsammans hade de andra att prata med om sina problem, rädslor 

och oro utanför familjen som också delade samma erfarenheter.  

 

I artikeln av Ferrand et al. (2008) framkom också genusskillnader såsom att kvinnor 

framhöll att de ville träna med andra kvinnor under former som tillät dem att samtidigt 

småprata och umgås där de kunde känna värme och uppmuntran. Medan männen framhöll 

positiva interaktioner med människor och intresset av att söka återkoppling till olika 

upplevelser hos andra diabetiker, deras synpunkter och kunskaper. Detta underlättade för 

männen att hantera negativa tankar och se situationen mer positivt och realistiskt. Även i 

artikeln av Mladennovic et al. (2014) framkom att deltagarna upplevde en glädje och 

känsla av support vid gruppträning. 

 

Lidegaard et al. (2016) undersökte hinder för och motivatorer för fysisk aktivitet i en grupp 

överviktiga och feta individer med typ 2 diabetes. I denna grupp hade alla deltagare 
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positiva upplevelser av att utöva fysisk aktivitet tillsammans med andra. Många upplevde 

att interaktionen med andra skapade förutsättningar för att träningen kunde vara rolig och 

att vänskaplig tävlan kunde äga rum. Att träna med andra bidrog till att de kände ett 

åtagande mot andra vilket bidrog till att de tränade även när de inte var motiverade. 

Upplevelsen av att träna med andra uppfattades som extremt värdefull med positiva 

fördelar. Ett fåtal deltagare menade att de hade svårt att känna sig styrda av andra till när, 

var och hur de skulle träna. 

 

Även i He et al. (2013) nämns socialt stöd i samvaro med andra vid träning som en 

upplevelse av uppmuntran och möjlighet att utbyta erfarenheter. Duclos et al. (2015) har i 

sitt resultat fått fram att avsaknad av support och uppmuntran från icke-sjukvårdspersonal 

samt avsaknad av någon att träna med är en upplevelse av hinder för att utöva fysisk 

aktivitet för studiedeltagarna medan de upplever att att erhålla support och uppmuntran 

från icke-sjukvårdspersonal och att ha någon att träna med som en underlättande faktor.  

 

 

Psykiska faktorer 

De psykiska faktorerna delas upp i underkategorierna; välbefinnande, attityder och 

självförmåga, motivation och levnadsvanor.  

 

Välbefinnande 

Tulloch et al. (2013) beskrev att deltagarna upplevde en känsla av välbefinnande vilket var 

en underlättande faktor för fysisk aktivitet. Malpass, Andrews & Turner (2008) samt 

Ferrand et al. (2008) tog upp att deltagarna beskrev hur träningen i sig bidrog till en 

upplevelse av välbefinnande vilket även framkom hos Advika et al. (2017) där många 

deltagare beskrev träning som en må bra faktor och att de ansåg att träningen bidrog till att 

de kunde klara sitt dagliga liv bättre än om de inte tränade. 

 

Attityder och självförmåga 

Advika et al. (2017) beskriver hur speciellt kvinnor kände sig obekväma och dömda av 

dem runt omkring dem när de tränade offentligt. Halali, Mahdavi, Jafarabadi, Mobasseri & 

Namazi (2016) rapporterade att negativa attityder mot träning förekom hos 19,14 procent 

av de 146 deltagarna i deras studie. Duclos et al. (2015) fick i sin studie fram att den 

faktorn som deltagarna främst upplevt som ett hinder mot fysisk aktivitet var en negativ 

självbild.  

 

I artikeln av Ferrand et al. (2008) uppgav några kvinnliga deltagare att deras självförmåga 

var en direkt effekt av fysisk aktivitet. Författarna beskrev att deltagarna fick ett bättre 

självförtroende och en positiv kroppsuppfattning. Här framkom även genusskillnader där 

kvinnorna uttryckte känslor av att ha en ny kroppsuppfattning och hur de inte längre var 

generade över sina kroppar medan männen helt enkelt uttryckte en känsla av 

välbefinnande. En del av kvinnorna menade att kombinationen av fysisk aktivitet och 

viktnedgång bidrog till att de upplevde sig mer attraktiva. Kvinnorna uppgav också att de 

hade upplevt faktorer som att de kände sig generade och löjliga på grund av övervikt eller 

fetma vilket påverkade deras förmåga till fysisk aktivitet. 

 

Mlaadenovic et al. (2014) beskrev i sin artikel hur självförmågan hos deltagarna i HEALD 

studien förändrades. Under HEALD´s genomförande upplevde deltagarna att de kände sig 

självsäkra och hade tillit till sin förmåga att promenera och vara fysiskt aktiva, medan de 
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sex månader efter HEALD´s avslut upplevde minskad självförmåga till att klara av att 

fortsätta vara fysiskt aktiva. 

  

Motivation 

I flera av artiklarna framkom upplevelser av motivation eller avsaknad av motivation. 

Upplevelse av bristande motivation framkom i artikeln av Tewahido och Berhane (2017) 

som en av den mest förekommande anledningen till att inte träna. Casey et al. (2009) 

beskriver att deltagarna underströk vikten av motivation och svårigheten de upplevde med 

att uppräthålla motivationen både under och efter deltagandet i studien. Booth et al. (2013) 

beskriver också en upplevelse av bristande motivation. Vilket stärks av Laranjo et al. 

(2015) samt Peel et al. (2010) som tar upp bristande motivation som en av de mest frekvent 

nämnda anledningen till att inte träna. I artikeln av Egan et al. (2012) framkommer att en 

av de vanligaste anledningarna hos deltagarna till att inte träna är att de upplever träning 

som tråkigt. Även Tulloch et al. (2013) beskriver hur deltagarna uppgett att de tyckte 

träning var tråkigt och det påverkade deras motivation.  

 

Mladenivic et al. (2014) beskriver att deltagarnas upplevelse av motivation under och efter 

de ingick i HEALD studien förändrades. Under tiden HEALD studien pågick upplevde 

deltagarna att de kände sig motiverade att delta i fysisk aktivitet medan de 6 månader efter 

studiens avslut upplevde att motivationen minskade. I He et al. (2013) upplever deltagarna 

att den fysiska aktiviteten bidrar till en positiv motivation. 

 

Levnadsvanor 

Att ha skapat en vana av att utöva fysisk aktivitet uppgav deltagarna i artikeln av Laranjo 

et al. (2015) som en av de största anledningarna till att upprätthålla en nivå av fysisk 

aktivtet. He et al. (2013) beskriver hur deltagarna i deras studie uppgav att de upplevde det 

som lättare att träna när det hade byggt upp en vana. Peel et al. (2010) beskrev hur 

deltagarna upplevde svårigheter att implementera och bibehålla den fysiska aktiviteten och 

hur några hade uppgett att de haft intentionen att vilja träna men inte lyckats skapa en vana 

av det. I HELD studien (Mladenovic et al., 2014) framkom att deltagarna 6 månader efter 

studiens avslut upplevde att de föll tillbaka i gamla mönster av ett stillasittande liv.   

 

 

Fysiska och fysiologiska faktorer 

Fysiska faktorer redovisas i underkategorierna; kroppen som hinder och blodsocker 

 

Kroppen som hinder 

I flertalet av artiklarna framkom att patienterna beskrev hur fysiska problem och andra 

sjukdomar hindrade dem att utöva fysisk aktivitet (Advika et al., 2017; Booth et al., 2013; 

Casey et al., 2009; Egan et al., 2012; Halali et al., 2016; Laranjo et al., 2015; Lidegaard et 

al., 2016; Peel et al., 2010 & Tulloch et al., 2013). Advika et al. (2017) beskrev hur 

deltagarna uttryckte att de hade en rad olika sjukdomar och tillstånd som hindrat dem från 

att utöva fysisk aktivitet, allt från ledproblem till trötthet och bristande uthållighet.  

 

Även i artikeln av Booth et al. (2013) samt Casey et al. (2009) framkom att deltagarna 

upplevde hur artrit, svullna anklar och höftproblem begränsade deras förmåga till fysisk 

aktivitet. Laranjo et al. (2015) beskrev också hur deltagarna talat om trötthet, hjärt- 

problem och problem relaterade till diabetesfötter som deltagarna upplevt som faktorer 

som hindrade dem från fysisk aktivitet. 
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Lidegaard et al. (2016) beskrev att hälften av deltagarna i deras undersökning upplevde att 

deras fysiska kondition hindrade dem från att vara fysiskt aktiva. De upplevde kroppen 

som hinder i sig själv vilket resulterade i en begränsning i deras nivå av fysisk aktivitet. 

Hjärtproblem och muskelsmärtor upplevdes som problem. Detta bidrog till att de uttryckte 

att de kände en osäkerhet kring hur mycket de kunde träna och var rädda för att de skulle ta 

skada av för mycket träning.  

 

Peel et al. (2010) tog också upp att deltagarna i deras undersökning utövade mindre fysisk 

aktivitet på grund av olika kroniska tillstånd. Även i artikeln av Halili et al. (2016) beskrivs 

att patienters upplevelser av fysiska problem ohindrade dem från fysisk aktivitet. Egan et 

al. (2012) beskriver att patienter upplevde fysiskt obehag som ett hinder till fysisk aktivitet. 

Tulloch et al. (2013) beskrev att patienterna uppgav hur mer kortvariga sjukdomstillstånd 

upplevdes som hinder för dem såsom förkylningar, influensa och operationer. 

 

Effekter på blodsocker 

I artikeln av Lidegaard et al. (2016) framkom att deltagarna upplevde det positivt med de 

hälsofördelar som träningen som gav dem. Den fysiologiska påverkan som träningen hade 

på blodsockret gav dem en känsla av omedelbar belöning och positiv återkoppling. Även 

He et al. (2013) tar i sin artikel upp att deltagarna upplevde att träning kunde hjälpa dem 

med blodsockret vilket bidrog till en positiv upplevelse av att träna.  

 

Malpass et al. (2008) jämförde 2 olika behandlingsformer vid typ 2 diabetes, intensiva 

dietråd och intensiva dietråd i kombination med fysisk aktivitet. I deras artikel framkom att 

de deltagare som fick intensiva dietråd i kombination med fysisk aktivitet beskrev att de 

använde sig av fysisk aktivitet för att medvetet kunna sänka och kontrollera sitt 

blodsocker. 

 

 

Tillgänglighet till träning 

Under huvudkategorin tillgänglighet till träning presenteras underkategorierna; miljön i 

närområdet, kostnader samt tidsbrist och arbetsbelastning. 

 

Miljön i närområdet 

Upplevelser kring miljön i närområdet framkom i flera av artiklarna; Advika et al., 2017; 

Booth et al., 2013; Casey et al, 2009; He et al., 2013 samt Lidegaard et al., 2016.  

Deltagarna i studien av Advika et al. (2017) beskrev att de tyckte att deras närområde hade 

brister i infrastrukturen med ett fåtal parker eller andra rekreationsområden där de kunde 

jogga eller känna att de kunde träna i en säker, hälsosam miljö. De upplevde att de inte 

kunde promenera på grund av dålig kvalitet på vägarna och de större vägarna utgjorde en 

risk på grund av alla bilar.  

 

Även i artikeln av Booth et al. (2013) framkom att deltagarna upplevde att deras närmiljö 

hade brister när det gäller lämpliga områden att träna på. Där framkom även att deltagarna 

upplevde att väderförhållandena påverkade deras möjligheter att motionera och att de 

upplevde detta som hindrande för deras möjligheter till träning. Även He et al., (2013) tog 

upp upplevelser hos deltagarna där den naturliga miljön i omgivningen och 

väderförhållandena upplevdes som hindrande för deltagarna. Lidegaard et al. (2016) 

beskriver i sin artikel att nästan alla deltagare i undersökningen upplevde logistiska 

utmaningar och att de inte kände till lokala träningsmöjligheter och hur de saknade 

information om vad som fanns i omgivningen. 
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Kostnader 

I ett par av artiklarna framkom att deltagarna upplevde att kostnaderna för att kunna delta i 

fysisk aktiviteter var för höga (Halali et al., 2016 samt Tewahido & Berhane, 2017). 

 

Tidsbrist och arbetsbelastning  

Både Advika et al. (2017), He et al. (2013), Egan et al. (2012), Lideggard et al. (2016), 

Peel et al. (2010), Tewahido och Berhane (2017) samt Tulloch et al. (2013) belyste 

upplevelserna av tidsbrist på grund av en krävande arbetssituation och livssituation som 

deltagarna har uttryckt i undersökningarna. I He et al. (2013) beskrevs hur den kinesiska 

kulturen krävde att de anställda använde sin fritid till att bygga upp relationer med klienter 

och därmed blev det ingen tid över till träning. I Advika et al. (2017) beskrevs att tiden inte 

räckte till då arbetsschema, barn, ansvar och skyldigheter tar mycket tid i anspråk. I 

artikeln av Casey et al. (2009) framkom dessutom aspekten på behovet av en barnvakt för 

att kunna få tid till fysisk aktivitet. 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienters upplevelser av att göra 

livsstilsförändringar med fokus på fysisk aktivitet i samband med typ 2 diabetes.  

Val av ansats var kvalitativ då denna inom omvårdnadsforskningen strävar efter att 

beskriva, förstå, förklara och tolka (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Metoden som valdes var litteraturöversikt då denna enligt Polit och Beck (2012) kan 

beskrivas som en kritisk sammanfattning av forskning om ett ämne av intresse, ofta för att 

sätta forskningsproblemet i ett sammanhang. 

 

Databassökningar utfördes i CINAHL samt i PubMed som innehåller Medline. Valet av 

dessa databaser gjordes då Polit och Beck (2012) beskriver både CINAHL och MEDLINE 

som två speciellt användbara databaser för omvårdnadsforskning. Vid sökningarna 

användes Mesh termer samt CINAHL headings. Databashandledning erhölls också med en 

bibliotekarie på Sophiahemmet Högskola som vägledning för sökstrategin. Vid 

databassökningarna valdes många artiklar bort redan genom att läsa titeln. Titeln ger en bra 

första indikation på om artikeln kan bedömas svara på syftet.  

 

Det uppkom svårigheter med att hitta artiklar som fokuserade på patientupplevelser i 

samband med just fysisk aktivitet. Från början var önskan att inkludera studier som var 

skrivna de senaste 5 åren för att få fram så färsk forskning som möjligt. Men då det visade 

sig vara svårt att få fram artiklar som svarade på syftet utifrån denna tidsperiod ändrades 

tidsintervallet till att omfatta de senaste 10 åren. Detta återspeglade sig i att inte alla 

artiklar återfanns vid sökningarna på sökorden som valts ut, utan 3 återfanns genom länken 

”similar articles” och 2 återfanns i referenslistan på annan inkluderad artikel, vilket 

begränsar tydligheten i hur sökresultatet framkommit. 

 

En annan aspekt vid datainsamlingen var att flera av artiklarna fokuserade specifikt på 

hinder vid fysisk aktivitet vilket riskerar att vinkla studien något mot detta, men samtidigt 

är också hinder i egenvården vid diabetes det som är den stora utmaningen vid 

livsstilsförändringar och som utgör ett problem för många. När det gällde de artiklar i 
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denna litteraturöversikt som tog upp andra livsstilsförändringar än fysisk aktivitet så har 

bara det som berör fysisk aktivitet beaktats i resultatet och likaså där artiklar tagit med 

hälso- och sjukvårdspersonalens åsikter samt patienternas – har hänsyn endast tagits till det 

patienterna uttryckt kring fysisk aktivitet.  

 

Vad gäller studiens pålitlighet, vilket enligt Polit och Beck (2012) avser stabiliteten i det 

undersökta materialet över tid och under olika förhållanden, kan tas i beaktande att 

forskning är färskvara och ny forskning tillkommer konstant och förhållandena kring hur 

nyare forskning är skapad kan ändras. Denna litteraturöversikt bedöms enligt författaren 

inneha en god pålitlighet till dags dato med hänsyn taget till ovanstående.  

 

Överförbarhet belyser enligt Kristenssen (2014) huruvida resultaten kan vara giltiga i andra 

sammanhang än de som finns representerade i den aktuella studien. I denna 

litteraturöversikt ingår bland de inkluderade artiklarna forskning som härrörde från olika 

delar av världen där kulturer, religion och infrastruktur kan skilja sig åt. Detta kan medföra 

en svårighet med överförbarheten då förutsättningar för livsstilsförändringar kan skilja sig 

åt. 

 

Vid databas sökningen av artiklar förelåg också en svårighet i att få fram både kvalitativa 

och kvantitativa studier, då forskning om patienters upplevelser till övervägande del har 

utförts genom kvalitativa studier. Därför är endast 3 av de studier som ingår i denna 

litteraturöversikt kvantitativa. De övriga har varit kvalitativa och har gett en utförlig och 

beskrivande bild av patienternas upplevelser.  

 

Vid analysarbetet har både huvudkategorier och underkategorier skapats vilka sedan har 

använts som huvudrubriker samt underrubriker för att tydligt åskådliggöra resultatet. 

Huvudkategorierna kodades med en färg för varje kod och relevant material i varje artikel 

markerades i respektive färg vilket underlättade när resultatet skulle sammanställas och 

bidrog till att viktig information inte skulle missas. 

 

När det gäller tillförlitlighet i en studie beskriver Kristensson (2014) att det handlar om 

sanningshalten det presenterade resultatet, hurvida tolkningar av insamlat material är 

sprunget ur materialet och inte från förutfattade meningar eller fantasier. I denna 

forskningsöversikt, har Helsingforsdeklarationen (2013), framtagen av WMA – World 

Medical Association, tagits i beaktande vid dataanalysen för att få en fullständig och riktig 

rapport med både negativa oklara samt positiva resultat. Likaså har hänsyn tagits till det 

Forsberg & Wengström (2016) skriver om att de studier som valts har erhållit tillstånd från 

etisk kommitté eller att noggranna etiska överväganden gjorts samt att alla artiklar är 

redovisade och inga texter förvanskade.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom flera olika typer av upplevelser hos patienter i samband med fysisk 

aktivitet. De huvudkategorier som framkom var kunskap, sociala faktorer, psykiska 

faktorer, fysiska och fysiologiska faktorer samt tillgänglighet till träning. 

 

Det framkom i flera artiklar att patienterna upplevde att kunskaper om fysisk aktivitet bara 

förde med sig positiva effekter på hälsan (Advika et al., 2017; Lidegaard et al., 2016; samt 

Peel et al., 2010) men också en brist på kunskap upplevdes när det gällde hur man skulle 

utöva fysisk aktivitet, vilken typ samt mängd av motion som var bäst för dem samt en 

avsaknad av individanpassad träningskunskap där också hänsyn togs till andra 
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sjukdomstillstånd (Booth et al., 2013; He et al., 2013; Laranjo et al., 2015; Lidegaard et al., 

2016 & Tewahido & Berhane, 2017). Det framkom en förståelse för att kunskapen är 

viktig, men en avsaknad av den träningsrelaterade kunskapen. Att ha kunskapen om hur 

man tränar är en förutsättning för att genomföra den. 

 

Kunskap är en av de tre psykologiska behov tillsammans med autonomi och tillhörighet 

som enligt Ryan och Deci (2000) när det är tillgodosett förbättrar den egna motivationen 

och mentala hälsan. I studien av Shu-Fang et al. (2014) framkom att sjuksköterskor som 

arbetade  med patienter med typ 2 diabetes, menade att patienternas bristande motivation 

till att delta i hälsoutbildning var den största utmaningen. Resultat från en studie 

genomförd i Sydafrika visade på att 92,2 procent av patienterna hade liten kunskap om 

fördelar med fysisk aktivitet vid typ 2 diabetes (Okonta, H.I., Ikombele, J.B. & Ogunbanjo, 

G.A., 2014).  

 

Detta innebär stora utmaningar för patientundervisningen som enligt Socialstyrelsen 

(2017) har en central roll i vården av patienter med diabetes och kan bedrivas enskilt eller i 

grupp där både ämneskompetens och pedagogiska kunskaper är väsentliga hos den som 

utbildar. I studien av Jansink et al. (2010) framkom som en del av deras resultat att 

sjuksköterskorna i undersökningen upplevde att de hade bristande rådgivningsförmåga 

samt saknade tillräckligt med tid för rådgivning. Författaren till denna litteraturöversikt 

menar att det är väsentligt för landstingen att främja fortbildning för sjuksköterskor samt 

att tiden för att genomföra patientutbildning måste stå i proportion till en rimlig 

genomförbar nivå. 

 

Även det sociala stödet framkom som en viktig aspekt och berörde vikten av stöd från både 

familj och vänner (Advika et al., 2017; Booth et al., 2013; Laranjo et al., 2015 & Tulloch 

et al., 2013), stöd från hälso- och sjukvårdspersonal (Advika, et al., 2017; Booth et al., 

2013; Casey et al., 2009; Duclos et al., 2015; Mladennovic et al., 2014 samt Peel et al., 

2010) samt stödet i att utöva fysisk aktivitet med andra (Advika, et al., 2017; Booth et al., 

2013; Casey et al., 2009; Duclos et al., 2015; Mladennovic et al., 2014 samt Peel et al., 

2010). 

 

Att uppleva familjestöd var en viktig aspekt då patienterna, när det fanns en upplevelse av 

stöd fungerande det som en underlättande faktor till att utöva fysisk aktivitet, medan då 

den saknades upplevdes som en hindrande faktor till att utöva fysisk aktivitet. Detta fynd 

stärks av det som Johansson och Leksell (2009) skriver om att det sociala stödet, speciellt 

det från närstående, har en positiv inverkan på hälsan. Men familjesituationen kan också 

påverka en persons egenvård både positivt och negativt. 

 

Stödet från hälso- och sjukvårdspersonal upplevdes som en faktor som underlättade för den 

fysiska aktiviteten och i Advika et al. (2017) framhölls ett upplevt stöd av patienterna från 

sjuksköterskorna. Ett bristande stöd upplevdes som hindrande. Detta visade sig speciellt i 

de studier där deltagarna hade ingått i ett interventionsprogram för fysisk aktivitet då de 

upplevt stöd under tiden programmet fortlöpte och därefter upplevt en avsaknad av stöd då 

programmet slutade vilket bidrog till att de återgick till ett mer stillasittande liv.  

 

Möjligheten att få träna med andra upplevdes dels som en faktor som underlättade den 

fysiska aktiviteten och som dels gav många positiva upplevelser såsom gemenskap, glädje, 

att få vänner, erfarenhetsutbyte med andra och en känsla av åtagande mot andra som 

bidrog till att de tränade. Här framkom också genusskillnader såsom att kvinnor värdesatte 
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möjligheten att träna och umgås samtidigt för att ha trevligt medan män framhöll aspekter 

på att kunna få nya kunskaper och utbyta erfarenheter.  

 

Att patienterna i studierna uppskattade och värderade högt att träna med andra kan ses som 

ett socialt förhållande av tillhörighet och samhörighet med andra. Att genomföra 

förändringar eller åtgärder som värdesätts högt av andra som vi vill känna samhörighet 

med menar Ryan och Deci (2000) är en viktig del av internaliseringen där vi vill förena oss 

i samma aktiviteter som andra sociala grupper som vi värderar högt. Detta kan ses som att 

vi agerar utifrån yttre motivation.  

 

Olika psykiska faktorer framkom såsom en känsla av välbefinnande (Advika et al., 2017; 

Malpass et al., 2008 & Tulloch et al., 2013). Upplevelsen av självförmåga förändrades från 

att patienterna under deltagandet i HELD (Mlaadenovis et al., 2014) kände sig självsäkra 

och hade tillit till sin förmåga att promenera och vara fysiskt aktiva till att efteråt uppleva 

minskad självförmåga till att bibehålla fysisk aktivitet. 

 

Även negativa attityder mot fysisk aktivtet (Halali et al. 2016) och självförmåga där 

Advika et al. (2017) tar upp hur kvinnor känner sig obekväma med träningen vilket stärks 

av Ferrand et al. (2008) där det framkommer hur kvinnor uttryckt hur de känner sig 

generade och löjliga på grund av övervikt eller fetma. Även här framkom genusskillnader 

och skillnader i hur män och kvinnor såg på sig själva och hur kvinnor såg på sina kroppar. 

Bland personer med diabetes är något färre kvinnor än män fysiskt aktiva (Socialstyrelsen, 

2017). Här väcks nyfikenheten hos författaren av denna litteraturöversikt kring hur 

förutsättningar för fysisk aktivitet och psykologiska föreställningar kan skilja sig åt mellan 

män och kvinnor.  

 

Johansson & Leksell (2009) skriver att genusperspektivet inte är tillräckligt undersökt i 

empiriska vetenskapliga studier, i de studier som utfördes under 1990-talet framkommer 

bland annat att kvinnor upplever både lägre livskvalitet och inte är lika nöjda med 

diabetesvården som män. Det framkom också en skillnad i hur män och kvinnor ser på sin 

sjukdom, där män beskriver att diabetes är en del av deras liv som påverkar deras livsstil 

positivt då de tar bättre hand om sig själva till skillnad från kvinnor som menar att 

sjukdomen inkräktar på deras liv.  

 

Vikten av att känna sig motiverad och hur det påverkade träningen framkom (Booth et al., 

2013; Casey et al., 2009; Laranjo et al., 2015; Peel et al., 2010 samt Tewahido & Berhane, 

2017) där bristande träning var en effekt av låg motivation och att inte ha implementerat en 

vana. Svårigheter med att upprätthålla fysisk aktivitet över tid framkommer också där 

patienterna deltagit i träningsinterventioner (Casey et al., 2009; Mladenovic et al., 2014 & 

Peel et al., 2010). Att inte ha skapat en vana framkom som en av de största anledningarna 

till att inte vara fysiskt aktiv (Laranjo et al., 2015). Människors motivation som innefattar 

energi, vägriktning, uthållighet och likvärdighet, är olika aspekter på övertygelse och 

avsikt till att genomföra något vilket är en komplex process (Ryan & Deci, 2000).  

 

En studie av Koponen, Simonsen och Suominen (2017), där man undersökte vilka faktorer 

som visade starkast korrelation med patienternas hälsobeteende och sockerbalans, visade 

att av de studerade faktorerna uppvisade autonom motivation den starkaste korrelationen 

med hälsobeteendet vad gäller motion, att framgångsrikt öka sin motion och gå ner i vikt. 

Koponen et al. (2017) skriver att detta understödde antaganden enligt self-determination 

theory.  
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Det är av vikt med insikt i vilka föreställningar en person har om sin sjukdom. 

Sjuksköterskans stöd vid patientens livsstilsförändringar är av stor betydelse eftersom det 

oftast tar tid att ändra vanor, det är energikrävande och det kan dessutom vara lätt att falla 

tillbaka i gamla invanda vanor (Sörman, 2014). Matthews et al. (2017) Visade i sin 

forskning att sjuksköterskor ansåg att gamla invanda beteenden hos patienter vad gäller 

fysisk aktivitet var extremt utmanande. 

 

Fysiska problem och andra sjukdomar som hindrade patienterna att utöva fysisk aktivitet 

framkom i en övervägande del av artiklarna (Advika et al., 2017; Booth et al., 2013; Casey 

et al., 2009; Egan et al., 2012; Halali et al., 2016; Laranjo et al., 2015; Lidegaard et al., 

2016; Peel et al., 2010 samt Tulloch et al., 2013). Även en förståelse för att fysisk aktivitet 

påverkade blodsockret i en positiv riktning och upplevdes som en belöning efter fysisk 

aktivitet framkom (Lidegaard et al., 2016). Även effekten på blodsockret bidrog till en 

positiv upplevelse av att träna (He et al., 2013) och patienterna använde sig av fysisk 

aktivitet för att sänka blodsockret (Malpass, 2008).  

 

Det är viktigt att förstå komplexiteten med typ 2 diabetes, då patienten ofta har en 

samsjuklighet att ta hänsyn till. De individuella råden vid fysisk aktivitet behöver 

individanpassas utifrån samråd med patienten. Upplevelsen av den fysiska aktivitetens 

påverkan på blodsockret kan tydligt ses som ett exempel på vad Ryan och Deci (2000) 

beskriver som extern motivation. I de här studierna blir patienterna motiverade av 

blodsockersänkningen som uppkommer som effekt av träningen.  

  

Upplevelser av hur närmiljön är disponerad vad gäller avsaknad av tillgång på tränings- 

och rekreationsmöjligheter framkommer i flera av artiklarna (Booth et al., 2013; Advika et 

al., 2017; Casey et al, 2009; He et al., 2013 samt Lidegaard et al., 2016) som en faktor som 

patienterna menade bidrog till att deras möjligheter till träning minskade. Lidegaard et al. 

(2016) beskrev även att nästan alla deltagare i undersökningen upplevde logistiska 

utmaningar samt en bristande information av vad som fanns att tillgå i deras omgivning.  

 

Kostnadsrelaterade åsikter där patienterna menade att det var för dyrt att delta i fysiska 

aktiviteter framkom i ett par av artiklarna (Halali et al., 2016 samt Tewahido & Berhane, 

2017). Även tidsbrist relaterat till en krävande arbets- eller familjesituation framkom i flera 

artiklar (Advika et al., 2017; Egan et al. 2012; He et al., 2013; Lideggard et al. 2016; Peel 

et al., 2010; Tewahido & Berhane, 2017 samt Tulloch et al., 2013). 

 

Hur närmiljö och kostnadsbörda påverkar människors möjligheter till att utöva fysisk 

aktivitet är en fråga som man behöver ta hänsyn till i samhällsplanering och infrastruktur. 

Folkhälsomyndigheten, 2015, beskriver att i den strategi som de 53 medlemsländerna i 

WHO:s Europaregion har antagit för att öka den fysiska aktiviteten hos befolkningarna, 

ligger åtgärder för detta inom olika samhällsnivåer.  

 

En studie från Italien visade på mätbara effekter på den cardiovaskulära statusen, 

indikationer på förbättrad livskvalitet, förbättrad blodglukos kontroll samt på vikt när man 

placerade en vårdmottagning och ett gym så de delade samma fysiska yta. Patienterna 

lämnade vårdmottagningen och gick rakt in i gymmet. Den ekonomiska strukturen 

möjliggjorde tillgång för patienter från alla socioekonomiska grupper (Leotta, C., Fedele, 

V., Schifilliti, C., Ingegnosi, C., Savoca, G., Cucinotta, L. & Strauss, K., 2011).  

 



  21 

Då även en upplevelse av bristande kunskap kring vad som finns att tillgå i närområdet är 

det viktigt enligt författaren av denna litteraturstudie att det finns lättillgänglig information 

som når många människor, såsom information på hemsidor och informationsblad lämpligt 

placerade på vårdinrättningar och bibliotek. Likaså på kommunens hemsidor där 

samhällsinformation finns samlad.  

 

Sjuksköterskan har goda möjligheter vid patientmöten att informera om olika möjligheter 

till träning. Här i Sverige finns också möjligheten att använda sig av recept på fysisk 

aktivitet som enligt mina egna erfarenheter ger en extra tyngd till rekommendationen och 

som hos en del friskvårdsaktörer ger en viss ekonomisk rabatt samt att särskilt utbildade 

FYSS instruktörer hjälper till med individuellt anpassad träning. För att underlätta 

informationsöverföringen till patienter skulle det hjälpa om friskvårdsaktörer var proaktiva 

och informerade hälso- och sjukvårdspersonal om sina rabatter och möjligheter. 

 

 

Slutsats 

I samband med en livsstilsförändring som fysisk aktivitet upplever patienterna flera olika 

typer av upplevelser som rör deras kunskap, psykiska och fysiska faktorer, sociala aspekter 

samt kring hur deras tillgänglighet till träning ser ut. Alla dessa upplevelser påverkar på 

olika vis deras val och möjligheter till ett fysiskt aktivt liv samt deras förmåga att 

vidmakthålla detta. Hur människor påverkas och motiveras till vilka val de gör är en 

komplex samverkan av psykologiska faktorer. 

 

För hälso- och sjukvårdspersonal är förståelse för patienternas upplevelser och vilka 

psykologiska faktorer som påverkar dem i sina val, betydelsefulla för att på bästa sätt 

kunna möta patienterna där de befinner sig och stötta dem i deras process mot att leva ett 

hälsosamt liv. Hänsynstagande till hela sjukdomsspektrat är av vikt då flera sjukdomar kan 

förekomma samtidigt och en individuellt anpassad plan för fysisk aktivitet kan behövas. 

  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Att som sjuksköterska ha en större förståelse för vad patienter med typ 2 diabetes upplever 

vid livsstilsförändringen fysisk aktivitet kan hjälpa till när det gäller att möta dem i den 

unika situation de befinner sig. Med en ökad förståelse för den stora utmaning som 

patienten befinner sig i kan man försöka att individanpassa stödet i större utsträckning. 

 

Då det är lätt att falla tillbaka i ett stillasittande beteende och samtidigt uppskattat med 

sociala träningsaktiviteter i grupp skulle det inom ramen för primärvården kunna erbjudas 

mer långsiktiga patientgrupper som gemensamt utövar fysisk aktivitet. Att till exempel 

erbjuda promenadgrupper kan utgöra ett kostnadseffektivt alternativ vilket skulle vara en 

vinst sett ur ett samhällsperspektiv. Kostnader för diabetesrelaterade komplikationer kan 

minska då förbättrade förutsättningar för tillgång på fysisk aktivitet erbjuds till patienterna. 

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Vid databassökningarna som utfördes för denna litteratursökning kunde inga svenska 

studier om patientupplevelser hos personer med typ 2 diabetes med inriktning på fysisk 

aktivitet återfinnas. Därför vore det intressant att genom en kvalitativ intervjustudie 

undersöka patienters upplevelser vid livsstilsförändringar med fokus på vid fysisk aktivitet 

hos personer med typ 2 diabetes i Sverige. Kulturella skillnader, religion, tillgång till 
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fysisk aktivitet, kunskap, system för hälso-och sjukvård samt samhällsstrukturer kan 

variera i olika länder och världsdelar, varför det vore intressant att veta hur det ser ut i 

Sverige då det lättare kan tillämpas kliniskt ute i de svenska verksamheterna. 

 

Det skulle också vara intressant att undersöka om det föreligger några genusskillnader 

kring upplevelserna hos patienter med typ 2 diabetes i Sverige vilket skulle kunna ingå i 

samma kvalitativa intervjustudie. Att få en bild över genusskillnader kan bidra till att skapa 

en förståelse för hur mäns och kvinnors förutsättningar på olika plan för fysisk aktivitet ser 

ut vilket kan vara till stor nytta för utformandet och genomförandet av både mäns och 

kvinnors diabetesvård.  
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Bilaga I 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller 

för många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 



  

 

Bilaga I 

 
* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Bilaga II 

Förkortningar för typ av studie i artikelmatrisen: RCT  = Randomiserad kontrollerad studie, P = Icke-kontrollerad studie, K = Kvalitativ studie 

Artikelmatris 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

 

Advika, T. S., 

Idiculla, J. & 

Kumari, S. J.J.  

 

2017 

Indien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercise in 

patients with 

Type 2 diabetes: 

Facilitators and 

barriers – a 

qualitative 

study. 

 

Att beskriva faktorer 

som underlättade 

och hindrade 

utförandet at 

regelbunden fysisk 

aktivitet hos 

personer med typ 2 

diabetes. 

 

Design: Kvalitativ 

studie. 

Datainsamling:  

Intervjuer som 

spelades in.  

Dataanalys:  

Materialet 

reanskriberades och 

tematisk analys 

utfördes. 

 

     N = 13  

        (0) 

 

Av 13 som intervjuades 

utövade 5 personer fysisk 

aktivitet och 3 personer hade 

tidigare utövat fysisk aktivitet 

men slutat. Faktorer som 

upplevdes som underlättande 

var; medvetenhet kring 

fördelar med motion och 

diabeteskomplikationer, 

positivt familjesupport, stöd 

av sjuksköterskor. De 

faktorer som upplevdes som 

hinder var tidsbrist, 

skyldigheter gentemot andra, 

oförmåga att koppla 

sambandet mellan fysisk 

aktivitet och blodglukos, brist 

på förståelse för att övervikt 

är en hälsofråga, otillräckligt 

stöd från läkare, 

sociala/kulturella frågor, brist 

på infrastruktur och fysiska 

hinder. 

 

I 

K 



  

 

Bilaga II 

Artikelmatris 

 

Författare 

År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

 

Booth, A. O.,  

Lowis, C.,  

Dean, M.,  

Hunter, S. J. 

& McKinley, 

M. C. 

 

2013  

England 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diet and 

physical activity 

in the self-

management of 

type 2 diabetes: 

barriers and 

facilitators 

identified by 

patients and 

health 

professionals. 

 

Att undersöka 

åsikter hos nyligen 

diagnostiserade 

patienter med typ 2 

diabetes vad gäller 

egenvården av kost 

och fysisk aktivitet 

och jämföra dem 

med åsikterna hos 

hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

 

Design: Kvalitativ 

studie 

Datainsamling: 

Fokusgrupper hölls 

med patienterna och 

semi-strukturerade 

intervjuer med 

sjukvårdspersonal 

utfördes. 

Diskussionerna 

fokuserade på 

egenvård med fokus 

på att göra 

livsstilsförändringar 

vad gäller kosten och 

den fysiska 

aktiviteten.  

Dataanalys: Alla 

diskussioner och 

intervjuer spelades 

in, transkriberades 

och analyserades för 

att få fram teman.  

 

     N = 16 

     N = 7 

       (0) 

 

Ett flertal hinder framkom som 

delades upp i sex huvudkategorier; 

1) Svårt att ändra väletablerade 

vanor. 

2) Negativ upplevelse av ny eller 

rekommenderad behandling. 

3) Hinder på grund av sociala 

omständigheter. 

4) Brist på kunskap eller 

förståelse. 

5) Brist på motivation. 

6) Hinder relaterat till praktiska 

aspekter vid livsstils 

förändringar  

 

De underlättande faktorerna 

diskuterades i mycket mindre 

utsträckning men faktorer som 

nämndes var; att må bättre och 

undvika komplikationer, att nå sina 

mål och att gå ner i vikt hjälpte dem 

att vara motiverade, stöd av hälso- och 

sjukvårdspersonal och 

familjemedlemmar upplevdes som 

underlättande faktorer  

I 

K 

 



  

 

Bilaga II 

Artikelmatris 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

 

Casey, D., De 

Civita, M. & 

Dasgupta, K. 

 

2009 

Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Education and 

psychological 

aspects 

understanding 

physical activity 

facilitators and 

barriers during 

and following a 

supervised 

exercise 

programme in 

Type 2 diabetes: a 

qualitative study. 

 

Att bedöma 

hinder och 

underlättande 

faktorer till att 

medverka i ett 

kontrollerat 

motionsprogram 

och följsamheten 

till fysisk aktivitet 

efter avslutat 

program. 

 

Design: Kvalitativ  

 

Datainsamling: 

Diskussioner i 

fokusgrupper. 

Dataanalys: 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades.   

Utskrifterna kodades 

och teman 

identifierades.  

 

    N = 16 

       (0)  

 

Motivation var den mest 

kritiska faktorn för motion 

både under och efter 

programmet. Deltagarna 

uppskattade kontrollerna, 

uppmuntringen och 

ansvaret som programmets 

personal försåg dem men 

andra sjukdomstillstånd 

försvårade en regelbunden 

motionsrutin.  De ansåg att 

ett optimalt program skulle 

ha ännu större flexibilitet 

och finnas närmare dem 

geografiskt. Efter 

programmet framstod 

promenader som den mest 

frekvent utövade formen av 

fysisk aktivitet. 

 

I 

K 

 

 

 

 

 



  

 

Bilaga II 

Artikelmatris 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

 

Duclos, M., 

Dejager, S., 

Postel-

Vinay, N.,   

di Nicola, S., 

Quéré, S. & 

Fiquet, B. 

 

2015 

Frankrike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physical activity 

in patients with 

type 2 diabetes 

and hypertension 

– insights into 

motivations and 

barriers from the 

MOBILE study. 

 

Att bedöma i 

vilken utsträckning 

individuella glukos 

och blodtrycks mål 

(<140/90mmHg) 

kunde uppnås i den 

aktiva jämfört med 

den inaktiva 

gruppen för att 

undersöka hur 

dessa korrelerar för 

att möta målen 

samt att undersöka 

hinder och 

motivation till att 

utöva fysisk 

aktivitet. 

 

Design: En tvärsnitts-  

observationsstudie. 

Klinisk kontrollerad 

studie.  

 

Datainsamling: 

Deltagande läkare 

ombads att rekrytera 2 

aktiva och 4 inaktiva 

patienter som 

screenades med Ricci-

Gagnon self-

questionnaire och 

senare fick patienterna 

fylla i det 

internationella 

formuläret för fysisk 

aktivitet. 

Dataanalys: 

Deskriptiv statistik 

beräknades för all 

inhämtad data. 

Kvantitativa variablar 

presenterades. 

 

  N = 1766  

 

De aktiva patienterna var oftare 

män, mindre överviktiga, hade 

haft diabetes en kortare tid, hade 

mindre komplikationer och 

mindre andra hälsoproblem. 

Deras diabetes och blodtryck var 

mer välreglerade och de 

upplevde en mindre 

behandlingsbörda. 

Den största skillnaden mellan 

den aktiva och den inaktiva 

gruppen var procentandelen som 

uppgav sig regelbundet delta i 

fritidsaktiviteter med fysisk 

aktivitet i den aktiva gruppen  

(97,9%9 jämfört med den 

inaktiva gruppen 9,6%. Att nå 

sina behandlingsmål uppnåddes 

av 33% i den aktiva gruppen och 

av 19% i den inaktiva gruppen. 

En negativ självbild var det 

största hindret för inaktiva 

patienter, och därefter kom brist 

på support och medicinsk oro. 

 

I 

CCT 



  

 

Bilaga II 

Artikelmatris 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

 

Egan, A. M.,  

Mahmood, W. A. 

W., Fenton, R., 

Redziniak, N.,  

Kyaw Tun, T.,  

Sreenan, S. & 

McDermott, J. H. 

 

2012 

Irland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barriers to 

exercise in obese 

patients with type 

2 diabetes 

 

Att bedöma 

motionsvanor hos 

överviktiga 

irländska patienter 

med typ 2 

diabetes för att 

undersöka om 

patienter håller 

sig till riktlinjer 

för motion och att 

identifiera hinder 

mot motion i 

denna grupp. 

 

Design: En 

tvärsnittsstudie.  

Datainsamling: 

Överviktiga patienter 

med typ 2 diabetes fick 

vid rutinbesök på en 

öppenvårdsklinik för 

diabetesvård fylla i ett 

frågeformulär.  

Dataanalys:  

Antroprometiska 

detaljer, demografiska 

data och specifika 

barriärer mot fysisk 

aktivitet mättes hos 

patienter.  

 

    N = 145  

        (0) 

 

Ca. 47,6% av patienterna 

motionerade <150 minuter 

per vecka och dessa hade 

ett högre body mass index 

än de som nådde målen. 

De vanligaste upplevda 

hindren vid motion var 

tidsbrist och fysiskt 

obehag. Hindren vid 

motion varierade med 

ålder, kön och 

civiltillstånd.  

 

I 

P 

 

 

 

 



  

 

 

Bilaga II 

Artikelmatris 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

 

Ferrand, C., 

Perrin, C., 

Nassarre, S. 

 

2008 

Frankrike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motives for 

regular physical 

activity in women 

and men: a 

qualitative study 

in French adults 

with type 2 

diabetes, 

belonging to a 

patients 

association. 

 

Att undersöka 

vilka motiv för 

fysisk aktivitet 

som patienter med 

typ 2 diabetes 

involverade i  

patient-

organisationen 

Move for health. 

 

Design: En kvalitativ 

studie  

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

genomfördes. 

Dataanalys: 

Intervjuerna 

transkriberades och 

man lät även 

respondenterna läsa 

igenom det 

transkriberade 

materialet för att 

säkerställa kvalitén på 

det transkriberade 

materialet. Induktiv 

innehållsanalys 

utfördes. 

 

     N = 23  

        (0) 

 

Deltagarna rapporterade 

inneboende motiv såsom 

glädje, intresse, njutning, 

stimulans. Könsskillnader 

framkom. Kvinnor betonade 

mer än män vikten av 

känslomässigt stöd från 

gruppmötena samt glädjen av 

att göra något tillsammans 

med andra, medan män 

betonade erhållandet av 

kunskaper samt mer 

utvecklade förmågor till 

sjukdomskontroll. Kvinnornas 

svar pekade även på vikten av 

välmående och en positiv 

kroppsuppfattning. Männen 

underströk förhållandet 

mellan fysisk aktivitet och 

andra hälsorelaterade 

beteenden. 

 

I 

K 

 

 



  

 

Bilaga II 

Artikelmatris 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

 

Halali, F., 

Mahdavi, R., 

Jafarabadi, M. A., 

Mobasseri, M. & 

Namazi, N. 

 

2016 

Iran 

 

 

 

 

 

 

A cross-sectional 

study of barriers 

to physical 

activity among 

overveight and 

obese patients 

with type 2 

diabetes in Iran. 

 

Att identifiera 

vanliga barriärer 

till fysisk aktivitet 

hos överviktiga 

patienter med typ 

2 diabetes i Iran 

och hur det 

påverkar nivån av 

fysisk aktivitet. 

 

Design: Prospektiv 

tvärsnittsstudie 

Datainsamling: ett 

frågeformulär  för att 

identifiera barriärer mot 

fysisk aktivitet samt ett 

frågeformulär för att få 

fram nivån på den 

fysiska aktiviteten 

användes.  

Dataanalys: 

En analys utfördes för 

att få fram de 

underliggande 

faktorerna. Statistisk 

analys presenterades. 

 

   N = 146 

       (9) 

 

73% av patienterna utförde 

moderat fysisk aktivitet. 

Fyra faktorer identifierades 

som barriärer mot fysisk 

aktivitet; negativa attityder 

mot fysisk aktivitet, olika 

svårigheter, fysiska 

problem och 

kostnads/miljörelaterade 

faktorer. 

 

I 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga II 

Artikelmatris 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

 

 

He.W., Zhang, 

W., Zhao, F. 

 

2013 

Kina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factors 

influencing 

exercises in 

Chinese people 

with type 2 

diabetes. 

 

Att undersöka 

faktorer som 

influerar kineser 

med typ 2 

diabetes att utöva 

fysisk aktivitet. 

 

Design: Kvalitativ 

studie. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade 

intervjuer.  

Dataanalys: 

Intervjuerna 

transkriberades och 

tematisk analys 

användes för att 

analysera data.  

 

    N = 17   

       (0) 

 

6 teman identifierades: 

sjukdomstro, hälso- 

kommunikation, 

genomförbarhet av 

rekommendation, ledande 

färdigheter, support från 

omgivningen och upplevda 

fördelar. 

 

I 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga II 

Artikelmatris 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

 

Lidegaard, L. P., 

Schwennesen, N.,  

Willaing, I.  & 

Faerch, K. 

 

2016 

 

Danmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educational and 

psychological 

aspects barriers to 

and motivators for 

physical activity 

among people 

with Type 2 

diabetes: patients 

perspectives. 

 

Att utforska 

hinder för och 

motivatorer till 

fysisk aktivitet i 

en grupp 

överviktiga och 

feta individer 

med typ 2 

diabetes; ur ett 

patient-

perspektiv. 

 

Design: kvalitativ  

Datainsamling: 

Intervjustudie av 28 

patienter med typ 2 

diabetes i åldrarna 39-

71 år vid en 

öppenvårdsklinik i 

Danmark. Deltagarna 

delades in i 4 

fokusgrupper med 6-9 

deltagare i varje grupp.  

Frågorna var öppna och 

de som intervjuade 

uppmuntrade till 

interaktion bland 

deltagarna. 

Fokusgruppernas 

träffar spelades in.  

Dataanalys: 

Diskussionerna 

transkriberades och 

analyserades för att få 

fram teman. 

  

  N = 28  

I resultatet framgår 4 

huvudteman; 

1) Kroppen är en barriär 

för fysisk aktivitet på 

grund av dåligt fysiskt 

skick vilket gav 

funktionella hinder till 

att utöva fysisk 

aktivitet. 

2) Logistiska 

utmaningar, inklusive 

brist på tid och 

kunskap om 

träningsmöjligheter i 

närmiljön. 

3) Att vara fysisk aktiv 

med andra ger en 

känsla av gemensamt 

åtagande och glädje. 

4) Att sätta mål och 

självspårning var en 

möjlighet till fysisk 

förbättring med tiden. 

I 

K 

 

 



  

Bilaga II 

Artikelmatris 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

 

Laranjo, L., 

Neves, A. L., 

Costa, A.,  

Ribeiro, R. T.,  

Couto, L. & Sá, 

A. B.  

 

2015 

Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitators, 

barriers and 

expectations in 

the self-

management of 

type 2 diabetes – 

a qualitative study 

from Portugal. 

 

Att klarlägga 

underlättande 

faktorer, hinder 

och förväntningar 

på egenvård vid 

typ 2 diabetes, 

som den uppfattas 

av patienterna.  

 

Design: kvalitativ 

studie. 

Datainsamling:  

Patienter med typ 2 

diabetes rekryterades 

vid en 

öppenvårdsklinik för 

diabetesvård i Portugal 

och intervjuades i 

fokusgrupper. 

Dataanalys: 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

Meningsbärande 

enheter plockades ut 

och kodades till 

kategorier.  

 

 

     N = 16  

        (0) 

 

De huvudteman som 

framkom var; kost, fysisk 

aktivitet och glukos 

kontroll. Aspekter gällande 

information och kunskap 

samt även familj och 

sociala band nämndes både 

som hinder i vissa 

situationer men även som 

underlättande faktorer i 

andra situationer. 

Koständringar var det som 

upplevdes som svårast. 

Vad gällde gällde fysisk 

aktivitet, var det vanligaste 

hindret brist på motivation 

och att inte ha skapat en 

vana. 

  

 

I 

K 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga II 

Artikelmatris 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

 

Malpass, A.,  

Andrews, R. & 

Turner, K. M. 

 

2008 

Storbritanien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patients with 

type 2 diabetes 

experiences of 

making multiple 

lifestyle 

changes: a 

qualitative 

study 

 

Att undersöka 

patienter med typ 2 

diabetes 

erfarenheter av att 

göra enstaka (kost) 

eller flera (kost och 

fysisk aktivitet) 

livsstilsförändringar 

för att bedöma 

om patienterna 

upplevde en ökning 

av fysisk aktivitet 

som hindrande eller 

stödjande vid 

kostförändringar 

eller vise versa samt 

om patienter 

upplevde det som 

kontraproduktivt 

eller gynsamt att 

göra flera 

livsstilsförändringar 

samtidigt. 

 

Design: Kvalitativ 

studie.  

Datainsamling: 

Djupintervjuer med 30 

personer som deltog i 

en randomiserad 

kontrollerads studie 

som syftade till att 

undersöka effekten av 

kost och fysisk aktivitet 

vid typ 2 diabetes. 

Respondenterna 

intervjuades vid 6 

respektive 9 månader 

efter randomisering. De 

tillfrågades om sina 

erfarenheter av att göra 

livsstilsförändringar. 

Dataanalys: Data 

analyserades tematiskt. 

 

    N = 30  

       (1) 

 

Resultaten pekar på att 

information om kost och 

fysisk aktivitet tillsammans 

uppmuntrar patienter att 

använda fysisk aktivitet på 

strategiska sätt för att 

underlätta 

sjukdomshantering och att 

de flesta patienter tycker 

det underlättar att göra 

flera livsstilsförändringar. 

Ökad fysisk aktivitet kan 

bidra till positiva effekter 

vad gäller andra 

livsstilsförändringar.  
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Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social support, 

self-efficacy and 

motivation: a 

qualitative study 

of the journey 

through HEALD 

(Healthy eating 

and Active Living 

for Diabetes. 

 

Syftet var att 

beskriva rollen av 

socialt stöd, 

självförmåga och 

motivation hos 

deltagare, före 

under och efter 

deltagandet i 

HEALD 

programmet. 

 

Design: Kvalitativ 

studie. 

Datainsamling: 

Intervjuer som spelades 

in. 

Dataanalys: Materialet 

transkriberades och en 

induktiv 

innehållsanalys med 

utfördes. 

 

 

    N = 13 

       (0) 

 

Deltagarna beskrev att de 

före HEALD upplevde en 

brist på socialt stöd för att 

kunna hantera sin diabetes 

och rädsla för 

diabeteskomplikationer. 

Under programmet 

upplevde de att de fick stöd 

av träningsspecialister och 

speciellt övriga deltagare 

speciellt när det gällde att 

utöva fysisk aktivitet. De 

beskrev att de kände sig 

motiverade att träna och 

hade självkänsla. Efter 

HEALD minskade 

motivationen och de 

upplevde brist på socialt 

stöd. 
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Peel, E., Douglas, 

M., Parry, O. & 

Lawton, J. 

 

2010 

 

Storbritanien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type 2 diabetes 

and dog walking: 

patient´s 

longitudinal 

perspectives about 

implementing and 

sustaining 

physical activity. 

 

Att undersöka 

undersöka hur 

patienter med typ 

2 diabetes pratar 

om 

implementering 

och bibehållandet 

av fysisk aktivitet. 

 

Design: kvalitativ 

studie. Longitudinal. 

Datainsamling: Djup 

intervjuer som utfördes 

över en tidsperiod om 4 

år.  

Dataanalys: Materialet 

transkriberades och 

materialet från tidigare 

intervjuer jämfördes 

med senare utförda 

intervjuer.  

 

     N = 21 

        (1) 

 

Få deltagare ansåg att 

fysisk aktivitet var 

fundamental i deras 

egenvård av diabetes. De 

ansåg sig bara ha fått vag 

eller ospecifik guidning om 

fysisk aktivitet av hälso- 

och sjukvårdspersonal. De 

hade god insikt i fördelarna 

med fysisk aktivitet. De 

ansåg att de hindrades av 

sjukdomar och tidsbrist. 
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Tewahido, D. & 

Berhane, Y. 

 

2017 

Etiopien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Self-Care 

Practices among 

Diabetes Patients 

in Addis Ababa: 

A Qualitative 

Study. 

 

Att beskriva 

egenvårds 

beteende hos 

personer med typ 

2 diabetes i Addis 

Ababa, Etiopien. 

 

Design: En kvalitativ 

studie. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade 

djupintervjuer 

genomfördes. 

Dataanalys: En 

tematisk analys 

användes för att 

bearbeta data. 

 

     N = 13  

        (0) 

 

Överlag så var egenvården 

inte tillräcklig hos 

patienterna. De flesta 

rapporterade oregelbunden 

kontroll av blodglukos. 

Kost och motions 

rekommendationer 

genomfördes i otillräcklig 

utsträckning. 
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2013 

 

Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercise 

facilitators and 

barriers from 

adoption to 

maintenance in 

the diabetes 

aerobic and 

resistance 

exercise trail. 

 

Att undersöka 

vilka faktorer som 

patienter med typ 

2 diabetes 

upplevde som 

underlättande och 

hindrande vid 

fysisk aktivitet. 

 

Design: Kvalitativ 

studie. 

Datainsamling: 

Intervjuer 

Dataanalys: 

Intervjuerna 

transkriberades och en 

induktiv 

innehållsanalys 

utfördes. 

 

     N = 28 

        (0) 

 

Upplevda underlättande 

faktorer vid utövandet av 

fysisk aktivitet var; stöd 

från familj och tränare, 

hälos- fördelar, en känsla 

av välbefinnande, fitness 

förbättringar. Upplevda 

hinder vid fysisk aktivitet 

var; upplevd sjukdom eller 

skada samt 

arbetsförpliktelser. 
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