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Abstrakt  

 
Bakgrund: Typ-2 diabetes mellitus (T2DM) är en kronisk sjukdom som har ökat kraftigt de 

senaste decennierna. Personer som blir diagnostiserade med T2DM ställs ofta inför flera 

livsstilsförändringar. Sjuksköterskan har en nyckelroll i att ge patienten fortlöpande 

information och stöd i den nya situationen. Fysisk aktivitet (FA) är en egenvårdsåtgärd som 

har bevisats ha en hälsofrämjande effekt på den allmänna hälsan. Syfte: Syftet var att belysa 

patienters erfarenheter av fysisk aktivitet vid typ-2 diabetes. Metod: Arbetet har genomförts 

som en litteraturöversikt och bygger på sjutton vetenskapliga originalartiklar. Artiklarna har 

analyserats enligt Fribergs analysprocess, varpå tre teman identifierades. Resultat: Patienters 

erfarenheter av FA vid T2DM sammanfattas under följande tematiska rubriker: Att begränsas 

i sitt utförande av fysisk aktivitet och Att upprätthålla fysisk aktivitet. Diskussion: Utifrån fynden 

kan frågan ställas om motivationen är den huvudsakliga orsaken till otillräcklig FA hos 

patienterna. När motivationen brister har sjuksköterskan en viktig uppgift att motivera 

patienten till att utveckla strategier som gör att livsstilsförändringen går att implementera i 

vardagen. Slutsats: I resultatet framkommer sociokulturella normer som en begränsning i 

utförandet av FA hos kvinnor, därmed efterfrågas ny forskning med syftet att belysa 

eventuella kulturella skillnader. Eftersom motivation framkom som en nyckelroll i 

patienternas utförande av FA anses motiverande samtal vara en strategi för sjuksköterskan 

att driva patienternas egenvård framåt.  

 

Nyckelord: begränsningar, diabetes mellitus, egenvård, erfarenheter, främjande faktorer, 

fysisk aktivitet  
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Introduktion 

Den globala förekomsten av diabetes mellitus har ökat kraftigt de senaste decennierna. 

Antalet vuxna personer (>18 år) som lever med diabetes har stigit från 108 miljoner (4,7%) år 

1980 till cirka 422 miljoner (8,5%) år 2014. Dessa siffror reflekterar en ökning i associerade 

riskfaktorer, såsom övervikt eller fetma (World Health Organization, 2016). Egenvård är som 

känt en fundamental och kostnadseffektiv faktor inom diabetesvården, där bland annat 

fysisk aktivitet har en betydande roll för att minska risken till sjukdomsrelaterade 

komplikationer. Trots kännedomen att fysisk aktivitet är bra för hälsan följer många 

patienter inte rekommendationerna och lever ett stillasittande liv (Leijon, Faskunger, 

Bendtsen, Festin & Nilsen, 2011). 

 

Bakgrund 

Diabetes 

Diabetes mellitus beskrivs av World Health Organisation (2016) som en kronisk sjukdom 

som kan delas upp i två grupper, typ-1 diabetes mellitus (T1DM) och typ-2 diabetes mellitus 

(T2DM). Sjukdomen uppstår när bukspottskörteln (1) inte producerar tillräckligt med 

insulin, eller (2) när kroppen inte kan använda insulinet som produceras. Insulin är ett 

hormon som reglerar sockerintaget till kroppens celler. Vid brist på insulin kommer inte 

tillräckligt med socker in i kroppens celler, således blir sockernivån i blodet förhöjd. En hög 

blodsockernivå (hyperglykemi) är ofta en följd av okontrollerad diabetes och på längre sikt 

leder den förhöjda blodsockernivån till stora skador på kroppen, framförallt på kroppens 

blodkärl och nerver (WHO, 2016). Skadorna som bildas i kroppens blodkärl kan leda till 

både mikro- och makrovaskulära sjukdomar. De vanligaste makrovaskulära sjukdomarna 

som personer med diabetes kan drabbas av är hjärtsjukdom och stroke, varpå de löper två 

till fyra gånger så stor risk att drabbas av en sådan jämfört med personer utan diabetes. 

Vanliga mikrovaskulära komplikationer av diabetes är neuropati (skador på nerver), 

nefropati (skador i njuren) och retinopati (kärlförändring i ögats näthinna) (Robertson, 2012). 

 

T2DM, som tidigare kallades för åldersdiabetes, uppstår när kroppens celler inte längre på 

ett effektivt sätt kan ta tillvara på det insulin som finns tillgängligt i kroppen. Den 
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huvudsakliga orsaken till T2DM är människors allt mer stillasittande livsstil, med övervikt 

som följd (WHO, 2016). Forskning visar att T2DM är en mycket komplex metabolisk 

sjukdom, där både genetiska faktorer och miljöfaktorer påverkar utvecklandet av sjukdomen 

(Dou, Ma, Yin, Jin & Wang, 2013). Vanligaste behandlingen mot hyperglykemi är animalisk 

insulin som injiceras och läkemedel i tablettform. Målet med all behandling av T2DM är att 

patienterna ska uppnå och upprätthålla så normala blodsockernivåer som möjligt (Kahn, 

Cooper & Del Prato, 2014; Barnes & Hong, 2012).   

 

Patienten och diabetes 

Personer som blir diagnostiserade med T2DM ställs ofta inför flera livsstilsförändringar 

vilket kan framkalla många nya funderingar kring hur sjukdomen kommer att påverka deras 

liv. Negativa känslor som ilska, oro, ensamhet och en rädsla över att sjukdomen kan leda till 

en för tidig död anses inte som helt ovanliga (Hughes, Keith, Byars & Wiginton, 2012). De 

vanligaste konsekvenserna som personer med T2DM (hädanefter ’’patienter’’) nämner är 

förlust av synen, skada på kroppsorgan, multiorgansvikt och/eller amputation av 

kroppsdel(ar). Patienter upplever att sjukdomen kan ha en inverkan på deras livskvalitet 

relaterat till sociala aktiviteter. Det har rapporterats känslor om att vara inskränkt och 

tvungen att undvika flera sociala evenemang för att kunna kontrollera sin diabetes. Ofta 

involverar tillställningar en överkonsumtion av mat och dryck, vilket leder till att patientens 

blodsockernivå blir utom kontroll (Nguyen, 2014). Bortsett från allt negativt kan patienter 

även uppleva positiva möjligheter med att erhålla en sådan diagnos. Vissa patienter 

beskriver att de upplevde att beskedet om sjukdom gav en bra anledning till att ändra dåliga 

vanor gällande kost och dryck, vilket de visste var dålig för hälsan, men tidigare saknat mod 

och ork till förändring. Diabetesbehandling ökar också patienters medvetenhet beträffande 

det faktum att en hälsosammare livsstil förbättrar deras hälsa och förmåga att förebygga 

andra sjukdomar (Yamakawa & Makimoto, 2008). 

 

Fysisk aktivitet 

Folkhälsomyndigheten (2013) definierar en skillnad mellan fysisk aktivitet och 

hälsofrämjande fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet beskrivs som ett överordnat begrepp som 

innebär “all kroppsrörelse som är ett resultat av skelettmuskulaturens kontraktion och som 
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resulterar i en ökad energiförbrukning”. Hälsofrämjande fysisk aktivitet beskrivs som ’’all 

aktivitet som förbättrar hälsan och höjer den fysiologiska kapaciteten utan att framkalla 

skada eller utgöra en risk’’. Hälsofrämjande aktiviteter ska innehålla måttlig eller hög 

intensitet och utgöra en kroppslig förbränning på minst 150 kcal per dag eller 1000 kcal per 

vecka.  

 

Fysisk aktivitet (FA) har bevisats ha en stärkande effekt på kroppens skelettmuskulatur. 

Sammansatta resultat visar att skelettmuskulaturen har en central roll i att styra kroppens 

metabolism och styr funktionen på många viktiga organ. Brist på FA kan således leda till 

metaboliska sjukdomar med bland annat muskelförtvining som följd (Tam & Siu, 2014). I 

flera studier har FA visat sig ha en hälsofrämjande effekt mot bland annat hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes mellitus och hypertoni. Även positiva effekter på hjärnhälsan 

påvisas, där ökat minne, intellektuella funktioner och psykiskt välmående är några av 

vinsterna (Bos, De Boever, Int Panis & Meussen, 2014). 

 

Fysisk aktivitet och diabetes 

Studier visar att FA ger en signifikant förbättrad kroppssammansättning, vilket innefattar 

minskad bukfetma, midjemått och BMI. Den förbättrade kroppssammansättning föreslås 

vara associerad med fördelaktiga förändringar av lipider och lipoproteiner via mekanismer 

som är relaterat till insulinkänsligheten (Pattyn, Cornelissen, Eshghi & Vanhess, 2013). FA är 

en vanlig behandlingsstrategi vid T2DM, varpå det även ingår i tre av fyra globala 

behandlingsriktlinjer som en grundläggande behandlingsrekommendation. Den fysiska 

aktiviteten som rekommenderas varierar mellan olika behandlingsriktlinjer; Från minst 30 

min/dag två dagar i veckan, till 90 min/dag sju dagar i veckan, där promenader är den 

absolut vanligaste rekommendationen av FA (Muilwijk et al., 2018).  

Sjuksköterskans roll  

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017) beskrivs att omvårdnaden ska vara riktad mot patientens grundläggande behov och 

upplevelser i det dagliga livet, vilket inkluderar fysisk, psykosocial, andlig och kulturell 

dimension. Utöver det ansvarar sjuksköterskan för att omvårdnad bedrivs i partnerskap 

med patienten, att den är personcentrerad och bevarar patientens värdighet och integritet. 
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Nydiagnostiserade patienter har initialt svårt att anpassa sitt liv till de livsstilsförändringar 

som rekommenderas av hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan har en nyckelroll i att ge 

patienten fortlöpande information och stöd i den nya situationen. Det är av yttersta vikt att 

informationen och stödet har en grund i patientcentrerat förhållningssätt, detta görs genom 

att sjuksköterskan ser till vilka förutsättningar och behov just den aktuella patienten har. 

Den patientcentrerade omvårdnaden skall syfta till bättre hälsa, och målet är att bringa 

klarhet och nödvändigt stöd för patienten genom att sätta upp en relevant och rimlig 

målsättning. Omvårdnadsåtgärder som står i fokus vid T2DM är patientundervisning, 

förklara behandlingsstrategier, stödja patienterna i att göra livsstilsförändringar och att 

förmå patienterna att upprätthålla självhanteringen (Robertson, 2012). 

 

Egenvård 

Egenvård inom diabetes är en utvecklande kunskapsprocess som innebär att individen lär 

sig att leva med sjukdomens komplexa natur i en social kontext. Eftersom majoriteten av den 

dagliga våden av diabetes hanteras av patienten själv och/eller närstående är behovet av 

tillförlitliga och giltiga åtgärder för självhanteringen av diabetes stort. Hälsosam kost, FA 

och uppföljning av blodsockerhalten är några av ett flertal egenvårdsåtgärder som har haft 

god effekt på patienterna (Shrivastava, Shrivastava & Ramasamy, 2013). 

 

Orem (1995) definierar egenvård som en handling av personer som har utvecklat förmågan 

att ta hand om sig själva utifrån sina levnadsförhållanden. Personer som engagerar sig i 

egenvård har förmågan och kraften att medvetet reglera interna och externa faktorer som 

påverkar deras egen funktion och utveckling. Egenvård är utförandet av aktiviteter som 

individen initierar och utför å deras egna vägnar för att upprätthålla liv, hälsa och 

välmående.  

 

Dorothea E. Orems egenvårdsteori 

Orem har vidareutvecklat och förfinat tre teorier som grundar sig i den generella 

omvårdnadsteorin. I sitt sammanhang uttrycker de tre teorierna hennes egenvårdsteori The 

self-care deficit theory of nursing (Orem, 1995). 
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Figur 1. Sambandet mellan Dorothea E. Orems tre teorier 

 

The theory of self-care 

Teorin om egenvård är den första och grundläggande teorin i utvecklingen av Orems 

egenvårdsteori. Den centrala idén handlar om att individen vidtar åtgärder för egenvård 

med syftet att tillhandahålla och bevara förutsättningar för att upprätthålla liv, fysisk och 

psykisk funktion som är essentiella för liv, samt integritet och utveckling. Orem menar att 

egenvård är något individen måste lära sig och det måste utföras kontinuerligt, dock i sinom 

tid samt anpassat efter individens behov. 

The theory of self-care deficit 

Teorin om egenvårdsbrist är den andra och essentiella beståndsdel av Orems teori. Den 

uttrycker och utvecklar orsaken till individens omvårdnadsbehov, som uppstår när 

individen begränsas (helt eller delvis) i sin kunskap om befintliga eller nytillkomna åtgärder 

för att kunna vårda sig själv.  

 

The theory of nursing system 

Teorin om omvårdnadssystem sammanbinder de tidigare nämnda teorierna och utgör 

därmed den sista av dem tre. Denna teori grundar strukturen och innehållet i 

sjuksköterskans utförande av omvårdnad, där den centrala idén bygger på att 

Theory of nursing 
system

Theory of self-care 
dificit

Theory of self-care



6 

 

sjuksköterskan skapar och formar omvårdnadsunderlag anpassat för varje berättigad 

individ. Dessa underlag ska kompensera för eller övervinna den hälsorelaterade 

egenvårdsbristen. För att kunna forma ovannämnda underlag presenterar Orem ett exempel 

av en omvårdnadsmodell (se figur 2.) som reflekterar vad en sjuksköterska bör veta om 

patienten, samt vad sjuksköterskan bör tillhandahålla för att främja patientens förmåga till 

egenvård. 

 

 

Figur 2. Exempel av en omvårdnadsmodell; Dorothea Orem (1995), s. 255-266. 

Problemformulering 

T2DM blir allt vanligare med stigande ålder och det tillkommer miljontals nya fall varje år. 

Som sjukvårdspersonal, oavsett inom vilket område, krävs god kunskap inom ämnet för att 

kunna tillmötesgå patientens behov av vård och kunskap om sitt tillstånd, samt för att kunna 

upplysa om vilka livsstilsförändringar det kan innebära. Patienterna kan ha olika 

erfarenheter av FA, dessa erfarenheter kan spegla faktorer som påverkar följsamheten till FA 

och bör kännas till av behandlande sjuksköterska för att kunna främja patientens egenvård. 

Litteraturöversikten kan vara till nytta för sjuksköterskan och för den blivande 

sjuksköterskan genom att den belyser patienters erfarenheter av FA vid T2DM. 

 

Konstruktionsenheter för skapandet av omvårdnad för individer 

 

A. Kontrakt för omvårdnad, omvårdnadens behörighetsområde för att bidra till 

att hälsomål uppnås 

B. Upprättande av en legitim funktionell enhet av vårdgivare 

C. Beskrivningar av komponenterna i nuvarande eller tidigare egenvårdssystem 

D. a. Upprättande av komponenterna i en persons terapeutiska egenvårdsbehov 

och faktorer som villkorar dessa komponenter 

b. Identifiering av resurser som behövs för att skapa den omvårdnad som 

möter det terapeutiska egenvårdsbehovet 

E. Upprättande av förmågor till egenvård och roller hos personer i vården  

F. Upprättande av design för skapandet av omvårdnad för personen i behov. 

Definiera rollansvar för att 1. Känna till och tillgodose personens terapeutiska 

egenvårdsbehov, samt 2. Reglera personens utveckling eller utförande av 

egenvård 
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Syfte 

Syftet var att belysa patienters erfarenheter av fysisk aktivitet vid typ-2 diabetes. 

  

Metod 

Design 

Arbetet har genomförts som en litteraturöversikt. Genom att värdera, kritiskt granska och 

sammanställa redan publicerade forskningsresultat skapades en översikt av ett 

kunskapsläge. Resultatet i litteraturöversikten kan bidra till ökad kunskap till redan 

existerande forskning inom ett specifikt område och fylla eventuella luckor i den (Friberg, 

2017, s. 141-144). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklarna som redovisas i arbetets resultatdel behövde uppfylla vissa kriterier för att 

inkluderas. Endast vetenskapliga artiklar i form av originalartiklar fick ingå i resultatdelen, 

skrivna på svenska, engelska eller tyska. Det bestämdes att artiklar med kvalitativ design 

och mixad metod skulle inkluderas, därav exkluderades alla artiklar med kvantitativ design. 

Ytterligare kriterier som behövde uppfyllas var att urvalet i studierna hade diagnostiserats 

med T2DM, var 18 år och äldre, samt att artiklarna lyfte ett patientperspektiv relaterat till FA 

oavsett inom vilken vårdform patienten befann sig i. Alla artiklar som publicerats för mer än 

tio år sedan exkluderades, likaså exkluderades artiklar som behövde beställas samt artiklar 

som ansågs vara av låg kvalitet under kvalitetsgranskningen. 

 

Litteratursökning 

För att söka vetenskapliga originalartiklar till arbetet användes omvårdnadsdatabasen 

Cinahl och den medicinska databasen PubMed. I Cinahl användes följande sökord i form av 

Cinahl Headings: diabetes mellitus typ 2, exercise, exercise physiology, qualitative studies, patient 

attitudes, attitude to illness, patient satisfaction, patient compliance, self care och life change events, 

samt fritext-sökordet patient* experienc*. Sökningen i PubMed gjordes med följande sökord i 

form av MeSH-termer: diabetes mellitus type 2, exercise, patient acceptance of health care, self care, 
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qualitative research, life change events, samt fritext-sökordet patient* experienc*. Operatören and 

har använts för att sammankoppla de meningsbärande sökorden, medan or har använts för 

att bredda sökningen med sökord som har liknande betydelse. Avgränsningar som använts i 

databaserna är språk: engelska, svenska, tyska; publiceringsår: 10 years; och i Cinahl användes 

även avgränsningen Peer-reviewed. Inkluderade resultatartiklar från databasen PubMed 

kontrollerades i UlrichsWeb för referee-bedömning. Litteratursökningen presenteras i Tabell 

1. (Bilaga 1.), samt redovisas sökorden med översättning och förklaring i Tabell 2. (Bilaga 2.). 

 

Urval, relevansbedömning & kvalitetsgranskning 

Urvalsprocessen började med att alla artiklarnas titel lästes, vilket var sammanlagt 251 

artiklar. Av de artiklar vars titel ansågs vara relevant för syftet lästes deras abstrakt. Efter att 

abstrakt hade lästs ansågs 39 artiklar vara relevanta för fortsatt bearbetning. Alla artiklar 

lästes med fokus på syfte, metod och resultat för att bedöma om de var relevanta till 

litteraturöversiktens syfte. Slutligen valdes tjugo artiklar efter genomläsning till att 

kvalitetsgranskas och läsas igenom i sin helhet, varpå sjutton artiklar motsvarade de 

uppsatta kriterier och kvalitetskrav för att inkluderades.  

 

De inkluderade artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av Fribergs granskningsmall (2017, 

s.187) och behövde uppfylla minst tio av fjorton frågor för att godkännas. Artiklar som 

bedömdes till kvalitetsgraden medelhög uppfyllde tio – tolv av fjorton frågor, medan artiklar 

som bedömdes till kvalitetsgraden hög uppfyllde tretton – fjorton frågor (se Bilaga 3 för 

inkluderade resultatartiklar). 

 

Analys 

I den allmänna litteraturöversikten sammanställs resultatet genom en analysprocess 

(Friberg, 2017, s. 148-150). Polit & Beck (2017, s. 110) skriver att analysen fokuserar på att 

identifiera viktiga teman. Den tematiska analysen innebär att upptäcka mönster, likheter, 

olikheter och luckor i forskningen. Analysen har genomförts enligt Fribergs (2017) tolkning 

av analysprocessen. Steg 1: De valda resultatartiklarna lästes igenom var för sig flera gånger 

för att förstå helheten av innehållet och sammanhanget. En sammanfattning av varje studie 

skrevs var för sig i separata dokument för att säkerställa att det väsentliga hade uppfattats. 
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Steg 2: Tillsammans skrevs studiernas syfte, metod och huvudresultat in i en översiktstabell 

av inkluderade artiklar (se bilaga 3.) för att skapa en överskådlighet över materialet inför 

fortsatt analys. Steg 3: Resultat som motsvarade litteraturöversiktens syfte markerades var 

för sig med överstrykningspenna i varje enskild artikel för att fortsättningsvis söka efter 

likheter och skillnader mellan alla artiklar. Likheterna som hittades diskuterades 

tillsammans och gav en tydlig indikation om vilka huvudteman som skulle bildas. De två 

teman beskriver faktorer som begränsar patienterna i sitt utförande av FA, samt faktorer som 

motiverar och främjar patienternas utförande av FA. Artiklarna lästes ytterligare en gång var 

för sig med syfte att färgkoda resultat som motsvarade de två funna teman. Färgkodningen 

gjordes i varsina dokument, varpå fynden gav underlag för en gemensam diskussion som 

resulterade i att sammanlagt åtta subteman identifierades. Steg 4: Slutligen gjordes en 

gemensam sammanställning av det som analyserats fram och presenteras under passande 

rubriker för att ge läsaren en förståelse för området. 

 

 

Figur 3. Litteraturöversiktens analysprocess 
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Etiska överväganden 

Att beakta etiska överväganden i en litteraturöversikt är viktigt. Eventuella förförståelser 

åsidolades under arbetets gång för att inte påverka resultatet. Ett krav för de inkluderade 

artiklarna var att de skulle ha genomgått en etisk granskning innan publikation. Analysen 

utfördes ur ett objektivt perspektiv vilket innebar ett öppet synsätt och att allt funnet resultat 

presenterades. Lånat forskningsmaterial behandlades i arbetet med försiktighet, inklusive 

vid dess översättning krävdes uppmärksamhet på eventuella feltolkningar, varpå citat har 

presenterats i originalspråk. 

 

Resultat 

I flera studier berättar patienterna om deras erfarenheter av FA. Med syfte att belysa dessa 

erfarenheter identifierades två teman som beskriver faktorer som har begränsat patienternas 

utförande av FA, samt faktorer som har främjat utförandet av FA. De två teman benämns 

enligt följande: Att begränsas i sitt utförande av fysisk aktivitet och Att upprätthålla fysisk aktivitet.  

 

Att begränsas i sitt utförande av fysisk aktivitet  

Ur patienternas erfarenheter identifierades fyra subteman som lyfte diverse aspekter som 

begränsade patienternas utförande av FA. Dessa subteman är: Kunskapsbrist; 

Motivationsbrist; Tidsbrist och miljö; Sjukdom sätter gränser 

 

Kunskapsbrist 

Insikten om vilken betydelse FA hade för den egna diabetesvården kunde till viss del vara 

otillräcklig, i vissa fall saknades kunskapen helt och i andra fall ignorerade patienterna sitt 

behov av FA, trots att de hade goda kunskaper (Booth, Lowis, Dean, Hunter & McKinley, 

2013; Lidegaard, Schwennesen, Willaing & Færch, 2016; Peel, Douglas, Parry & Lawton, 

2010; He, Zhang & Zhao, 2013; Casey, Civita & Dasgupta, 2010). Orsaken till kunskapsbrist 

hävdades vara på grund av otillräcklig information och professionell vägledning från läkare, 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal (Laranjo et al., 2015). Patienterna menade att de inte 

fick tydlig information om vilken typ av FA som var lämplig, vilket ledde till osäkerhet och 

begränsningar, medan Sebire et al. (2018) beskrev att trots information från vårdpersonal om 

vad patienterna ’’får och ska’’ göra kände de sig begränsade och fann det mer som ett hot 
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mot sin livskvalitet. Livsstilsförändringen som det skulle innebära utfördes därmed inte med 

glädje, vilket gjorde det svårt för patienterna att upprätthålla FA (ibid.).  

 

Motivationsbrist 

Likt kunskapsbristen gällande FA var motivationsbrist ett återkommande tema i flera 

patientintervjuer (Lidegaard et al., 2016; Laranjo et al., 2015; Peel, et al., 2010; Laursen, 

Frølich & Christensen, 2017; Tewahido & Berhane, 2017; Miller & Marolen, 2012). Det ansågs 

vara en personlig barriär som låg till grund för flera patienters inaktivitet, respektive 

otillräckliga aktivitet. Pyatak, Florindez, Peters & Weigensberg (2014) skrev att om patienten 

hade en träningspartner var det en större sannolikhet att deltagande vid träningsaktivitet 

skedde. En tydlig barriär identifierades, då avsaknaden av en träningspartner resulterade i 

utebliven FA, i de fall patienten föredrog en träningspartner. Ytterligare en grund till att 

motivationen hos patienterna saknades beskrevs av Lidegaard et al. (2016) vara att 

patienterna prioriterade annat i livet. Träning ansågs inte vara en prioritet och motivationen 

föll bort i samband med detta. Laranjo et al. (2015) lyfter att patienter kunde möta 

svårigheter med att skapa nya vanor och därmed att upprätthålla dessa. Om viljestyrkan 

saknades, saknades även motivationen. 

 
Every week I say ’’right, okay, this is the week you are going to do 

something’’ … it hasn’t happened … I’ve no excuse. I’ve got a swimming 

pool at the bottom of my street … The motivation’s no[t] there! [laughs] 

… I would never go to the likes of aerobic classes or anything. I’m just 

not interested in things like that, Or going to the gym … I call it Living 

Hell. Y’know, the ’’Living Hell’’ gym! I said ’’Well it is to me!’’ … It’s 

just bloody living hell, who wants to go there y’know. 

(Peel et al., 2010, s.575) 

 

Tidsbrist och miljö 

Ett av huvudfynden som orsakade begränsningar omfattades till stor del av tillgänglighet, 

både ur ett tidsperspektiv och ett geografiskt perspektiv, och försvårade patienternas 

följsamhet till vårdpersonalens behandlingsrekommendationer när tillgängligheten brast 

(Patel & Iliffe, 2017; Lidegaard et al., 2016; He et al., 2013). Tidsbrist var ofta ett 

förekommande hinder i vardagen. Patienterna beskrev att långa arbetsdagar, skiftarbete och 
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många hushållssysslor försvårade planeringen av FA och utgjorde en begränsning i själva 

utförandet (Peel et al., 2010; Tewahido & Berhane, 2017; Laursen et al., 2017; Tulloch et al., 

2013). Även om tiden i vissa fall var tillräcklig kvarstod frågan var träningen skulle ske. FA 

sågs ofta som träning på gym, vilket bland annat kunde leda till en kostnadsfråga. Vissa 

patienter kände sig obekväma på ett gym, de visste inte vad de skulle göra eller vem de 

skulle vända sig till för att erhålla hjälp vilket utvecklade en rädsla och begränsade deras 

utförande av FA (Casey et al., 2010; Tewahido & Berhane, 2017). 

 

I en studie utförd i Sri Lanka lyftes tidsbrist och miljö i ett kulturellt sammanhang. 

Patienterna förklarade att hushållssysslor som att laga mat, städa och tvätta tog upp en stor 

del av vardagen, men att det ändå var tillräcklig FA. Kulturen i sig bidrog till mindre FA 

eftersom den fysiska miljön inte tillät att en kvinna kunde promenera ute ensam 

(Amarasekara, Fongkaew, Turale, Wimalasekara & Chanprasit, 2014). Miljö nämndes även i 

andra studier som en barriär, dock inte ur ett kulturellt perspektiv utan relaterat till 

väderförhållanden och den fysiska miljön närmast bostaden (He et al., 2013, Booth et al. 

2013; Tulloch et al., 2013). 

I just don’t have time for it. Well, when I get home, I just get stucked into 

family life… if my schedule at work gets drawn out and my husband is 

off travelling. Then it’s exercise that pays, every time, see?  

(Lidegaard et al., (2016, s. 1680) 

 

Sjukdom sätter gränser  

Ännu en faktor som begränsade följsamheten till FA kunde kopplas till sjukdomen själv. 

Patienter upplevde att följdsjukdomar och komplikationer relaterade till sjukdomen (T2DM) 

orsakade begränsningar i vardagen, samt till att utföra FA (Booth et al., 2013; Laranjo et al., 

2015; Casey et al., 2010; Peel et al., 2010; Laursen et al., 2017). Även samsjuklighet gjorde det 

svårt för patienterna att engagera sig i sin fysiska aktivitet. I några fall relaterades träning till 

smärta i form av muskel- och ledvärk, vilket resulterade i otillräcklig FA eller inaktivitet. 

Because of the arthritis I don’t exercise an awful lot… like if I go for a 

walk er I have to watch how far I walk because I might be alright getting 

there, but I’ve got to remember that I’ve still got to get back. 

(Peel et al., 2010, s. 574) 
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Att upprätthålla fysisk aktivitet  

Motivation nämndes tidigare som en bristande faktor och begränsade patientens utförande 

av FA, men det var även en faktor som kunde främja patientens utförande av FA. Från 

patienternas erfarenheter kunde fyra subteman identifieras för upprätthållandet av FA: Den 

sociala omgivningen; Hälso- och sjukvårdspersonal har inflytande; Tekniska hjälpmedel för 

ökad FA; Hälsovinster. 

 

Den sociala omgivningen 

Pyatak et al. (2014) beskrev att den sociala kretsen som består av familj, vänner och övriga 

närstående var en bidragande faktor till motivationen hos patienten med T2DM. Patienter 

ansåg att den sociala kretsen utgjorde en viktig beståndsdel, dels för att det var roligare att 

träna tillsammans med någon, dels för att den sociala kretsen var ett stöd och motiverade till 

ökad FA, men också för att den skapade en möjlighet till utveckling genom att dela 

erfarenheter (Lundberg & Thrakul, 2011; Lidegaard et al., 2016; Rise et al., 2013; Laranjo et 

al., 2015; Miller & Marolen, 2012; Tulloch et al., 2013). Att vara fysiskt aktiv med andra 

utvecklade ett engagemang och förbättrade den sociala interaktionen, varav gruppträning 

bidrog till den utvecklingen (Lidegaard et al., 2016). Till skillnad från övriga studier 

påvisades en annan sorts social interaktion av Peel et al. (2010), där patienterna höll sig 

fysiskt aktiva tack vare en hund. Patienterna som hade tillgång till en hund uppnådde och 

upprätthöll sin fysiska aktivitet, när de sannolikt inte hade uppnått det på egen hand. 

Hunden ansågs vara en motivationsfaktor till att komma ut och gå längre promenader, 

oavsett väder enligt en patient: ’’We get regular exercise every day … Rain, hail or shine … 

We’re out in all weathers aren’t we [speaks to the dog].’’ (Peel et al., 2010, s. 574). 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal har inflytande 

Ytterligare en faktor som kunde påverka patienten positivt gällande utförandet av FA var 

vårdpersonalen. Av He et al. (2013) presenterades patienternas erfarenheter av vilket 

inflytande läkare och annan vårdpersonal hade på det aktiva livet. När vårdpersonal var 

tillmötesgående och presenterade rimliga rekommendationer anpassat efter patientens 

möjligheter var chansen större att patienten följde dessa. Två patienter uttryckte sig enligt 

följande: ’’He (my doctor) is a medical expert… He is familiar with my case… He is quite 

patient and has a caring heart… His advices are convincing and easy to follow’’. ’’I prefer 
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expert consultation service in big hospitals… I trust their clinical experience… The experts 

can tell me what exercises suit me best instead of just suggesting me to do exercises’’ (He et 

al., 2013, s. 497). 

 

Tekniska hjälpmedel för ökad fysisk aktivitet 

Tekniska hjälpmedel i form av stegräknare, klockor, pulsmätare och appar bidrog till ökad 

FA hos patienterna (Patel & Iliffe, 2017; Lidegaard et al., 2016). Patienterna ansåg att de 

genom dessa hjälpmedel kunde ta mer kontroll över sin fysiska aktivitet och kunde göra 

justeringar ifall de inte uppnådde sina mål. Målsättningen var i det här fallet en viktig aspekt 

för att upprätthålla motivationen till FA. Den gav en känsla av att kontinuerligt tävla mot sig 

själv och ifall målet uppnåddes sattes nya mål för att fortsätta (ibid.). 

 

Hälsovinster 

Önskan om att undvika långsiktiga konsekvenser och att kunna upprätthålla hälsa gjorde att 

patienterna strävade efter livsstilsförändringar, där ibland FA. Kortsiktiga och långsiktiga 

hälsovinster, både mentala och fysiska, var motivationshöjande för patienterna och bidrog 

till att upprätthålla egenvården (Booth et al., 2013; He et al., 2013; Casey et al., 2010; Malpass, 

Andrews & Turner, 2009; Tulloch et al., 2013). En viktig hälsovinst för flera patienter var 

möjligheten att hålla sig ifrån medicinering, vilket var en stark drivkraft till att hålla igång 

träningen (Rise et al. 2013; Casey et al. 2010). Fortsättningsvis ansågs FA bidra till att reglera 

blodsockervärdet till en normal nivå, vilket minskade oron hos patienterna över att 

blodsockret skulle bli för lågt eller för högt (Lundberg & Thrakul, 2011; He et al., 2013; Casey 

et al., 2010; Malpass et al., 2009; Tulloch et al., 2013). I Lidegaard et al. (2016) beskrev en 

patient att effekten som FA hade på blodsockervärdet genererade till en känsla av omedelbar 

belöning och positiv förstärkning. 

 

Att vara fysiskt aktiv gav en känsla hos patienterna av att vara mer hälsosam, det resulterade 

i ett ökat välmående och en bättre livskvalitet (Lundberg & Thrakul, 2011; Booth et al., 2013; 

Sebire et al., 2018). Ökad FA bidrog även till viktnedgång och mer energi i vardagen. En 

hälsosammare livsstil utvecklades med tiden och blev slutligen till en vana som skedde 

automatiskt. Några patienter uttryckte olika fördelar för den allmänna hälsan; De kände sig 

mer vältränade, den mentala hälsan förbättrades och träningen ansågs som avkopplande. I 
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förlängningen sågs också att utvecklingen av sjukdomsrelaterade komplikationer minskade 

och att FA blev ett optimalt stressavlastande redskap i vardagen samt ett moment som 

utnyttjades för att sortera tankar (Casey et al., 2010; Malpass et al., 2009; Rise et al., 2013; 

Sebire et al., 2018; He et al., 2013). Flera patienter tyckte att deras insikt om vikten av FA 

inom diabetesvården och egenvården hade förbättrats och att de positiva effekterna 

motiverade till en hälsosammare och roligare livsstil (Laursen et al., 2017). 

The exercise now has become so much a part of my life that I don’t think 

about it as a fact that I must do it as a chore, I do it because I enjoy it, I go 

out, the hour walking sorts my brain out for the day, it’s relaxing, 

sometimes I’m out and I’m back before I’ve gone, before I realise 

[laughs]. Yes, I enjoy it. (Sebire et al., 2018, s. 7) 

 

Till skillnad från de patienterna som ville göra hälsosamma livsstilsförändringar påträffades 

även vissa som ansåg att motivationen till FA kom när de visste att de kunde unna sin 

någonting onyttigt efteråt (Lidegaard et al., 2016; Malpass et al., 2009). FA vidtogs som en 

åtgärd för att bränna kalorier och för att undvika skuldkänslan när de hade ätit någonting de 

inte skulle. I Sebire et al. (2018) beskrev en patient detta som en personlig karaktär och att det 

var någonting som fick accepteras. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med arbetet var att belysa patienters erfarenheter av FA vid T2DM. Examensarbetet 

har skrivits som en litteraturöversikt och är baserad på sjutton vetenskapliga originalartiklar, 

varav sexton med kvalitativ ansats och en mixad metod, där enbart det kvalitativa materialet 

användes. Artiklar med kvantitativ ansats valdes medvetet bort, då arbetets syfte handlar 

om att belysa erfarenheter, vilket är av kvalitativ karaktär. Kvantitativ forskning presenteras 

mestadels i siffror utifrån olika statistiska beräkningar (Friberg, 2017, s.149) och besvarar 

därmed inte arbetets syfte. Det diskuterades om relevanta artiklar av kvantitativ karaktär 

kan ha fallit bort i och med exklusionen, vilket kan anses vara en svaghet. För övrigt kan 

annat relevant material ha fallit bort under artikelsökningens gång när artikeln inte fanns 

gratis tillgänglig utan behövde beställas. 
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Valet av databaserna PubMed och Cinahl föll naturligt då de var relevanta för studiens 

ämnesområde och syfte. Databasen PsycInfo, som behandlar psykiatrisk verksamhet, ansågs 

till en början att inte vara relevant relaterat till valt ämnesområde. Trots det valdes att göra 

en sökning för att säkerställa att artiklar inom det valda ämnesområdet inte uteblivit. 

Sökningen gjordes med de meningsbärande sökorden Type 2 Diabetes och Exercise, samt 

avgränsningarna 2009-2019, peer-reviewed, engelska, svenska, tyska, vilket resulterade i 77 

träffar. Ingen artikel motsvarade arbetets syfte, vilket bekräftade tidigare misstanke om 

irrelevans.  

 

Sökningarna i databaserna har gjorts med olika sökord i form av MeSH-termer och Cinahl-

headings för att hitta relevanta originalartiklar motsvarande syftet. Två sökningar 

innehållande fritext patient* experienc* gjordes för att säkerställa att inga relevanta artiklar 

missats, där jokertecken i form av asterisken (*) representerar okända bokstäver i ordet. 

Vidare har ord som ’’nurse’’ eller ’’nursing’’ inte använts eftersom syftet var att beskriva 

patienternas erfarenheter och inte sjuksköterskans perspektiv. Sökordet ’’Qualitative 

Studies/Reseach’’ inkluderades i två sökningar för att avgränsa och eliminera alla träffar med 

kvantitativa studier. Inga kvalitativa studier försvann i träffarna när det sökordet användes. 

Samtliga utvalda artiklar till arbetet var skrivna på engelska, vilket vetenskapliga artiklar 

oftast är. Vid artikelsökningarna valdes även att söka efter artiklar skrivna på tyska, då 

språket behärskas av en av författarna, samt att det gav en större bredd i sökningarna. 

 

Under urvalsprocessen exkluderades studier som utfördes på personer under 18 år, eftersom 

att förutsättningarna till utförandet av FA i form av egenvård kan ha begränsats av deras 

ålder. Därmed inkluderades enbart studier gjorda på personer över 18 år med T2DM, dock 

valdes ingen faktisk åldersbegränsning i databaserna eftersom relevant material utan 

särskilda ålderstaggar kunde försvinna. En begränsning gjordes dock på vilket år 

forskningen till arbetet publicerats. All forskning äldre än tio år exkluderades för att kunna 

presentera den senaste forskningen inom området. En styrka med arbetet kan ses i valet av 

att inte göra en geografisk avgränsning under urvalsprocessen, eftersom det har lett till att 

utvalda artiklar har givit en bredd på patienters erfarenheter i olika delar av världen.  
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Valet av Fribergs granskningsmall (2017, s. 187-188) föll naturligt då den kändes till sedan 

tidigare, men också för att frågorna vid granskningen av de kvalitativa studierna gav en god 

grund till kvalitetsbedömningen. Eftersom granskningsmallen saknar poängsättning för att 

bedöma kvaliteten på studierna bestämdes en egen poängsättning, där varje fråga 

motsvarade ett poäng. Det bestämdes att om minst tio av fjorton frågor kunde besvaras 

erhöll studien kvaliteten medelhög, och när minst tretton frågor kunde besvaras 

kvalitetsbedömdes studien till hög. Det var av vikt att de frågor som berörde studiernas 

syfte, metod, resultat, samt etiska överväganden kunde besvaras på ett tillfredsställande sätt 

för att godkännas. Bedömningen kan lyftas som en svaghet då frågorna i mallen till viss del 

kan vara öppna för egen tolkning och för att kvalitetskraven bestämdes på egen hand, än 

dock anses de valda studierna väl granskade och av god kvalitet för arbetet.  

 

Ett krav för att inkludera en studie i litteraturöversikten var att den skulle vara godkänd av 

en etisk kommité. I alla artiklar, förutom en (He et al., 2013), skrivs att en etisk kommité eller 

myndighet har godkänt studien. Det undersöktes om den studien (ibid.) var publicerad i en 

etisk godkänd tidsskrift, vilket den var.  

 

Analysen har genomförts var för sig enligt Fribergs tolkning av en analysprocess (2017, s. 148-

150), där varje steg har följts med hög noggrannhet. Det har varit till fördel för 

litteraturöversikten att genomföra en noggrann analys, då det under arbetets gång hela tiden 

har varit möjligt att gå tillbaka till den separat dokumenterade analysen för att bearbeta och 

tillsammans diskutera materialet. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa patienters erfarenheter av FA vid T2DM. I 

föreliggande resultat framkommer kunskapsbrist och motivationsbrist som hinder för 

patienten att engagera sig i fysiska aktiviteter. Insikten om träningens goda effekt kunde i 

vissa fall nonchaleras trots att patienterna hade goda kunskaper. Ahlin och Billhult (2012) 

undersökte inställningen till att göra en livsstilsförändring hos kvinnor med T2DM, vars 

resultat påvisade att kunskapen och insikten om effekten av träning var god, men att 
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motivationen och viljan inte fanns närvarande. Detta gjorde det svårt för kvinnorna att hålla 

fast vid träningen och skapade en förnekelse hos dem. En av deltagarna beskrev sin kunskap 

som en börda. På grund av sjukdomen (T2DM) kände hon ett ständigt tvång att utföra FA 

vilket resulterade i en inre kamp. Utifrån dessa fynd kan frågan ställas om motivationen är 

den huvudsakliga orsaken till otillräcklig FA, vilket i föreliggande fall blir en viktig aspekt 

för sjuksköterskan att arbeta med. Sjuksköterskans omvårdnadsarbete kommer innebära att 

motivera patienten till att utveckla strategier som gör att livsstilsförändringen går att 

implementera i vardagen när motivationen brister. I en taiwanesisk studie framkommer att 

patienter anser att deras egenvårdsförmåga, som att utföra FA, är bättre i jämförelse med hur 

behandlande sjuksköterskor anser att patienterna sköter sin egenvård. En förklaring till de 

olika uppfattningarna tros ligga i en asymmetrisk relation mellan sjuksköterska och patient 

samt brister i kommunikationen (Wu, Tung, Liang, Lee & Yu, 2014). Det resultatet kan 

påvisa vikten av en god relation för att främja patientens hälsa och välmående, samt att ett 

gott stöd från behandlade sjuksköterska kan främja patientens egenvårdsförmåga.  

 

Resultatet visar att en orsak till kunskapsbrist grundar sig i otillräcklig information och 

professionell vägledning från vårdpersonal. När personer blir diagnostiserade med T2DM 

innebär det ofta en livsstilsförändring som kräver professionell stöttning för att uppnå en bra 

diet och mer FA. Robertson (2012) menar att god kost och FA är viktiga i behandlingen vid 

T2DM, varpå det är viktigt att sjuksköterskan som kommer i kontakt med patienten 

informerar och utbildar om dess betydelse för att förbättra hälsan. För att kunna utbilda och 

vara ett stöd för patienten behöver sjuksköterskan, precis som Orem (1995) diskuterar i sin 

teori om omvårdnadssystem, kunskap om patientens egna erfarenheter, förutsättningar och 

attityder. Omvårdnadsmodellen som presenteras av Orem (ibid., s. 255-266) anses vara väl 

implementerbar i sjuksköterskans omvårdnadsarbete för att kunna tillgodose varje enskild 

individs behov, samt för att kunna främja patientens utveckling och förmåga till egenvård. 

 

Fortsättningsvis framkommer i resultatet tidsbrist och miljö som faktorer som begränsar 

patienternas förmåga till att vara fysiskt aktiva. Patienterna uttalade sig om långa 

arbetsdagar och många hushållssysslor som var tidskrävande och resulterade i att de inte 

hann med den mängd träning som de hade velat utföra. Utöver väderförhållanden och den 
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fysiska miljö närmast bostaden framkommer även kulturella sammanhang som sätter 

gränser för främst kvinnor att vara fysiskt aktiva. I en studie som utfördes i Förenade 

Arabemiraten påtalas konkurrerande arbete, som att sköta hushållet och se till barnen. Den 

sociokulturella normen begränsade kvinnor från att vara fysiskt aktiva utomhus, eftersom 

den inte tillät kvinnor att vara ute och gå själva. Eftersom kulturellt anpassade 

träningsanläggningar saknades och rum för inomhusträning i huset var minimal försvårades 

möjligheten till att upprätthålla en god nivå av FA (Ali, Baynouna & Bernsen, 2010). Från 

resultatet skapas en uppfattning om att kultur kan påverka diverse patienters möjlighet till 

egenvård och att det kan skilja sig mellan olika länder. Sverige har varit ett invandringsland 

sedan 1930-talet och under de senaste åren har allt fler kommit hit från krigsdrabbade 

länder. År 2016 var den totala invandringen till Sverige över 163 000 invandrare (SCB, 2019). 

Statistiken påvisar att Sverige är ett mångkulturellt land vilket kan ställa krav på en kulturell 

medvetenhet hos sjuksköterskan. Det innebär att sjuksköterskan behöver känna till sina egna 

värderingar, ha kunskap om andra kulturer och kunna integrera patientens kultur i dennes 

omvårdnad. Detta resonemang kan styrkas med Orem (1995) som beskriver att en 

sjuksköterska bör vara väl informerad om patientens psykosociala dimension för att kunna 

skapa en god relation till patienten.  

 

I resultatet framkom att motivation var en viktig komponent som påverkade utförandet av 

FA. Socialt stöd från familj, vänner och övriga närstående kunde vara en bidragande faktor 

till ökad motivation och därmed ökad FA. Patienterna beskrev att de kunde dela 

erfarenheter med andra och att det även var roligare att träna tillsammans med någon 

annan. Detta kan styrkas genom en studie av Ali et al. (2010) där patienterna ansåg att det 

var bekvämare att träna med andra. Som Orem (1995) beskriver behöver sjuksköterskan 

anpassa omvårdnaden efter patientens individuella förutsättningar. Eftersom stöd från 

familjen framkom som en främjande faktor för utförande av FA kan det vara till nytta för 

patienten om sjuksköterskan involverar familjen i dennes vård. Ytterligare en faktor som 

kunde främjade FA var tekniska hjälpmedel, vilket även framkommer i Poppe et al. (2018). 

Studiedeltagarna beskrev att användandet av ett e-hälsoverktyg (t ex. app i mobilen) väckte 

en medvetenhet om deras stillasittande beteende och brist på FA, vilket bidrog till en mindre 
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stillasittande livsstil. Tekniska hjälpmedel har blivit allt vanligare i dagens samhälle och bör 

vara någonting som sjuksköterskan informerar patienten om.  

 

I föreliggande resultat såg patienterna många positiva effekter av att vara fysiskt aktiva. 

Bland annat reglerades deras blodsockervärden vilket genererade till en belöningskänsla, 

samt ökade deras hälsa, välmående och livskvalitet. Dessa erfarenheter kan likställas dels 

med en studie av Oftedal, Bru & Karlsen (2011) som redovisar att 86,2% (n=425) av 

studiedeltagarna upplevde positiva effekter på hälsan av FA, samt med en studie av Baptista 

et al. (2017) som kartlägger de positiva effekterna av FA som stärkt allmänhälsa och 

mentalhälsa, samt minskad kroppsvikt och midjemått. Vidare beskriver Oftedal et al. (2011) 

att de positiva effekterna av FA, samt förväntningarna som patienterna hade påverkade 

deras motivation till att utöva mer FA. På så vis kan en positiv cirkel skapas för att minska 

en stillasittande livsstil.  

 

Slutsats 

Litteraturöversikten belyser patienters erfarenheter av FA vid T2DM utifrån två funna 

huvudteman. I första temat framgår att patienterna möter olika begränsningar för att hålla 

sig fysiskt aktiva, varpå andra temat belyser faktorer som kan främja och motivera 

patienternas utförande av FA. Överlag har patienterna erfarit FA som någonting positivt för 

både det fysiska och psykiska välmåendet. Föreliggande resultat påvisar betydelsen av ett 

individuellt anpassat omvårdnadsarbete för att kunna möta varje enskild individs 

egenvårdsbehov. 

 

I föreliggande resultat ingår en studie från Sri Lanka som beskriver ett sociokulturellt 

problem där kvinnor begränsas i sitt utförande av FA på grund av kulturella normer. Denna 

typ av forskning efterfrågar djupare kunskap inom det valda ämnesområdet med fokus på 

sociokulturella skillnader, alternativt ur ett genusperspektiv, för att framhäva likheter och 

skillnader i olika delar av världen. Slutligen kan kunskap inom dessa områden ge en 

kompetensutveckling bland sjuksköterskor, dels genom att skapa en kulturell medvetenhet 

och därefter kunna individanpassa omvårdnaden.  
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Eftersom motivation framkom som en nyckelroll i patienternas utförande av FA anses 

motiverande samtal vara en strategi för sjuksköterskan att driva patienternas egenvård 

framåt. Likaså skapar litteraturöversikten en inblick i hur familj och närstående kan påverka 

patienternas utförande av FA. Att involvera patienternas familj i vården kan vara 

fördelaktigt för patienten. Med syftet att skapa en förståelse hos familjemedlemmarna för 

hur det kan vara att leva med en kronisk sjukdom kan risken att familjen utgör en 

begränsande faktor till FA minimeras. Därav rekommenderas ett familjefokuserat 

omvårdnadsperspektiv i sjuksköterskans arbete för att främja patienternas egenvård.  
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Författare 

Årtal 

Land 

 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Amarasekara et al. 

(2014) 

Sri Lanka 

 

Undersöka hälsouppfattning och 

åtgärder hos vuxna personer med 

T2DM 

 

Kvalitativ 

studie med 

etnografisk 

filosofi 

14 

(0) 

Observationer, 

djupgående intervjuer 

 

Tematisk analys 

Unik, informativa insikter i 

sociokulturella aspekter. FA var 

en utmaning, relaterat till 

sociokulturella faktorer 

Medelhög 

Booth et al. 

(2013) 

UK 

 

Undersöka nydiagnostiserades syn 

på självhantering gällande kost och 

FA, samt jämföra den med 

vårdpersonalens syn 

Narrativ 

kvalitativ 

studie 

23 

(0) 

Fokusgrupper á 1 

timme/grupp, 

Intervjuer 

 

Framväxande temaanalys  

 

 

Barriärer identifierades och 

delades upp i sex teman; 

svårigheter att ändra 

välutvecklade vanor, negativ 

uppfattning, sociala 

förhållanden, brist på kunskap 

och förståelse, motivationsbrist 

och praktiska svårigheter till 

livsstilsförändringar  

Medelhög 

Casey et al. 

(2009) 

Kanada 

 

Fastställa barriärer och vad som 

underlättar deltagande i ett 

övervakat träningsprogram  

Kvalitativ 

studie 

18 

(2 st) 

Fokusgrupper, 

Semistrukturerade 

intervjuer  

 

Innehållsanalys 

Motivation var den mest kritiska 

faktorn till att utföra FA, både 

under och efter programmet  

Medelhög 

He et al. 

(2013) 

Kina 

 

Undersöka faktorer som påverkar 

följsamhet till FA 

Kvalitativ 

studie 

17 

(0) 

Djupgående 

semistrukturerade 

individuella intervjuer 

 

Tematisk analys 

 

Grundteman som identifierades 

var; tro om sjukdomen, 

hälsokommunikation, 

genomförbarhet av 

rekommendationer, förmåga till 

utförande, stöd, upplevda 

vinster 

Medelhög 

Laranjo et al. 

(2015) 

Portugal 

Fastställa vad som underlättar, 

försvårar och förväntningar i 

självhanteringen av T2DM 

Kvalitativ 

deskriptiv 

studie 

16 

(0) 

Fokusgrupper, 

Öppna frågor 

 

Tre huvudteman; Kost, FA och 

blodsockerkontroll. Svårigheter 

att ändra kostvanor 

Medelhög 
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  Innehållsanalys  identifierades. Barriärer till FA 

Laursen et al. (2017) 

Danmark  

 

Undersöka skillnader hur personer 

med diabetes upplever 

diabetesrelaterade 

utbildningsprogram 

 

Kvalitativ 

studie 

11 

(0) 

Djupgående intervjuer  

 

Tematisk analys 

Tre teman identifierades. 

Patienter upplevde 

motivationsbrist för att utföra 

FA. Skillnader mellan friska och 

sjuka patienter identifierades 

Hög 

Lidegaard et al. (2016) 

Danmark 

 

Utforska barriärer och 

motivationsfaktorer för fysisk 

aktivitet  

Kvalitativ 

studie 

28 

(0) 

Fokusgrupper med 

öppna frågor 

 

Datadriven tematisk 

analys 

 

Fyra teman identifierades som 

barriärer: Kroppen, logistiska 

utmaningar, vara fysisk aktiv 

med andra och målsättning  

Hög 

Lundberg & Thrakul 

(2011) 

Sverige 

Undersöka och beskriva thai- 

muslimska kvinnors egenvård av 

typ-2 diabetes 

 

Kvalitativ 

explorativ 

med 

etnografisk 

metod 

29 

(0) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Innehållsanalys  

Fyra teman identifierades 

relaterade till egenvård; 

Aktiviteter i dagliga livet, 

sjukdomens inflytande, livet 

innan sjukdom, och familjestöd 

Hög 

Malpass et al.  

(2009) 

UK 

 

Undersöka nydiagnostiserade 

patienters erfarenheter av att göra 

enstaka och ett flertal 

livsstilsförändringar för att 1) 

fastställa om patienter upplever att 

ökad FA stödjer eller hindrar 

koständring och vice versa. 

2)undersöka om de upplever det 

som kontraproduktivt eller 

fördelaktigt 

Kvalitativ 

studie  

30 

(0) 

Djupgående intervjuer 

 

Tematisk analys 

Att tillhandahålla 

kostrådgivning och information 

gällande FA samtidigt 

uppmuntrar patienten till att 

använda FA som strategi till 

sjukdomshantering. 

De flesta patienter anser 

multipla livsstilsförändringar 

som hjälpsam. 

Medelhög 

Miller & Marolen 

(2012) 

USA 

Undersöka erfarenheter relaterade 

till fysisk aktivitet, samt 

uppfattningar och förväntningar på 

rådgivning hos afroamerikanska 

kvinnor med T2DM  

Kvalitativ 

studie 

11 

(0) 

Fokusgrupper 

 

Innehållsanalys  

Konkurrerande prioriteringar 

och motivationsbrist uppfattas 

som signifikanta barriärer till 

fysisk aktivitet.  

Förväntningarna och 

uppfattningarna av 

rådgivningen var 

inkonsekventa. 

Medelhög 

Patel & Iliffe 

(2017) 

Undersöka inflytande av hälsotro 

och beteenden inom 

Mixad metod 10 

(0) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Fem teman identifierades; 

Allmän tro om sjukdomen, 

Medelhög 
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England 

 

diabeteshantering  

Tematisk analys 

anpassning till träning, 

användning av alternativ 

behandling, koständring och 

informationskällor 

Peel et al. 

(2010) 

Skottland 

 

Undersöka T2DM patienters 

uppfattning om att implementera 

och upprätthålla FA 

 

Longitudinell 

kvalitativ 

studie 

40 

(20 st) 

Individuella intervjuer 

 

Kritisk- realistisk 

epistemologisk analys 

 

FA inte lika väldiskuterat som 

forskarna hade trott. Patienterna 

saknade intresse och motivation 

till FA. 

Medelhög 

Pyatak et al. 

(2014) 

USA 

 

Undersöka hur 

generationsöverskridande arv av 

T2DM påverkar kunskap, attityd, 

behandlingsstrategier hos 

latinamerikanska unga vuxna 

Longitudinell 

kvalitativ 

studie 

19 

(4 st) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Tvärsnitt – narrativ – 

tematisk analys 

Fem teman identifierades; Mat 

& familj, göra saker 

tillsammans, forma kunskap och 

förväntningar, förkommen hjälp 

och ömsesidigt stöd 

Medelhög 

Rise et al. 

(2013) 

Norge 

 

Undersöka hur deltagare gör och 

upprätthåller livsstilsförändringar 

efter deltagande i grupputbildning 

om T2DM 

Kvalitativ 

studie 

23 Djupgående 

semistrukturerade 

fokusgrupper, 

Individuella intervjuer 

 

Psykologisk 

fenomenologisk analys 

Kunskap var essentiellt för 

livsstilsförändring. Tre faktorer 

påverkade 

livsstilsförändringarna; Ta till 

sig kunskap, ta ansvar och 

erhålla bekräftelse. 

Fyra faktor motiverade till 

fortsatta förändringar 

Medelhög 

Sebire et al. 

(2018) 

UK 

 

Utforska hur nydiagnostiserade 

patienter med T2DM upplever olika 

typer av motivation till 

livsstilsförändringar 

 

Kvalitativ 

studie 

30 

(0) 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

 

Sekundär analys – 

deduktiv innehållsanalys 

 

Resultatet presenterar mångfald 

gällande motivation och att 

nydiagnostiserade ofta har 

multifacetterande 

motivationsfaktorer som 

konkurerar under 

livsstilsförändringen 

Hög 

Tewahido & Berhane 

(2017) 

Etiopien 

 

Beskriva egenvårdsåtgärder hos 

individer med T2DM i Addis 

Ababa, Etiopien 

Kvalitativ 

studie 

13 

(0) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Tematisk analys 

Egenvårdsåtgärder ansågs inte 

vara adekvata. De flesta 

rapporterade oregelbunden 

kontroll av blodsocker nivåer. 

Kost- och FA rekommendationer 

följdes sällan.  

Medelhög 

Tulloch et al. 

(2013) 

Fastställa vilka faktorer som 

upplevs främja och begränsa 

Kvalitativ 

studie  

54 

(26st) 

Individuella 

telefonintervjuer 

Som främjande faktorer 

framkom: Socialt stöd, framtida 

Hög 
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Kanada träningen hos patienter med T2DM 

som ingår i en RCT-studie 

 

Innehållsanalys 

hälsovinster, allmänt 

välmående, upplevda 

förbättringar. Faktorer som 

begränsade träningen var: 

Sjukdom, arbetsförhållanden 

och dåligt väder  

 


