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Abstract 

Bakgrund: Förekomsten av diabetes typ 2 har ökat explosionsartat de senaste 30 åren, såväl i 

Sverige som i övriga världen. Fysisk inaktivitet är en av de viktigaste miljöfaktorerna för 

utvecklingen av sjukdomen. Ett mer fysiskt aktivt leverne är viktigt både för prevention av 

sjukdomen och för att minska långsiktiga komplikationer. Trots riskerna med fysisk 

inaktivitet, och de väldokumenterade positiva effekter som fysisk aktivitet kan medföra, är 

alltjämt många patienter med diabetes typ 2 inte tillräckligt fysiskt aktiva. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva faktorer som kan inverka på fysisk aktivitet bland 

patienter med diabetes typ 2. 

Metod: Deskriptiv litteraturstudie med systematisk litteratursökning. 

Resultat: Resultatet visade att faktorer som kan inverka på fysisk aktivitet bland patienter 

med diabetes typ 2 kan sammanfattas i sex övergripande kategorier: fysiska faktorer, 

omgivningsfaktorer, kunskapsrelaterade faktorer, psykologiska faktorer, kulturella och 

religiösa faktorer samt sociala faktorer.  

Slutsats: Fysisk inaktivitet är ett betydande problem för många patienter med diabetes typ 2. 

Den här studien har lyft några av de faktorer som kan vara associerade med möjligheten att 

vara fysiskt aktiv för denna patientgrupp. Denna och andra liknande studiers mångfacetterade 

resultat tyder på att det kan finnas många bidragande faktorer som ännu är outforskade.  

 

Keywords: Diabetes typ 2, fysisk aktivitet  
 

  



 

 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning       1 

 

2. Bakgrund  
     2.1 Diabetes mellitus      1 

     2.2 Fysisk aktivitet och diabetes typ 2    2 

     2.3 Teoretiska referensramar 

          2.3.1 Self-determination theory    3 

          2.3.2 Personcentrerad omvårdnad    3 

     2.4 Tillämpbarhet i sjuksköterskans kliniska arbete   4 

     2.5 Problemformulering    4 

 

3. Syfte      4 

 

4. Metod 

     4.1 Design     4 

     4.2 Sökstrategi     4 

     4.3 Urval      5 

     4.4 Granskning     5 

     4.5 Bearbetning och analys    5 

     4.6 Etiska överväganden    6 

 

5. Resultat 

    5.1 Fysiska faktorer     6 

    5.2 Omgivningsfaktorer     6 

    5.3 Kunskapsrelaterade faktorer    7 

    5.4 Psykologiska faktorer    8 

    5.5 Kulturella & religiösa faktorer    8 

    5.6 Sociala faktorer     9 

    5.7 Resultatsammanfattning    10 

 

6. Diskussion 
     6.1 Metoddiskussion     10 

     6.2 Resultatdiskussion     11 

     6.3 Klinisk implikation     13 

     6.4 Slutsats     14 

 

Referenslista 

 

Bilagor 

     Artikelmatris 1-10      I 

     Sökmatris      II

   

 



1 

 

1. Inledning 
 

Ett intresse för vilka faktorer som inverkar på möjligheten att vara fysiskt aktiv för patienter 

med diabetes typ 2 väcktes under skrivandet av ett hälsofrämjande arbete. Arbetet handlade 

om fysisk aktivitet som en omvårdnadsåtgärd vid diabetes typ 2. Resultatet visade i korthet att 

fysisk aktivitet kan vara viktig både för att förebygga diabetes typ 2 och för att hantera 

sjukdomens komplikationer, men likväl förblir många patienter med diabetes typ 2 inaktiva. 

Det är ett rimligt antagande att de flesta människor i dagens upplysta samhälle redan känner 

till den fysiska aktivitetens positiva effekter, vilket väcker frågan om varför vi handlar mot 

bättre vetande. 

 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Diabetes Mellitus 
Diabetes Mellitus är en grupp metabola sjukdomar. Hos den drabbade ses en kroniskt förhöjd 

nivå av glukos i blodet, vilken orsakas av brister i insulinutsöndring och/eller att insulinets 

effekt i kroppen är nedsatt. Vilket av dessa problem som dominerar beror på vilken typ av 

diabetes personen har. Vid diabetes typ 1 förstörs betaceller i bukspottskörteln, vilka 

producerar det blodglukossänkande hormonet insulin. Insulinutsöndringen minskar och 

personen utvecklar med tiden insulinbrist och måste tillföras insulin för sin överlevnad 

(Lindholm, 2009). 

 

Även vid diabetes typ 2 sker med tiden en viss minskning av insulinbildande celler. Men den 

höga koncentrationen av glukos i blodet beror i första hand på att insulinets effekt på 

kroppens vävnader blivit nedsatt och en insulinresistens uppstått. Det innebär att större 

mängder insulin krävs i blodet för att hålla blodsockernivån under kontroll. Insulinresistensen 

kan påverkas med ökad fysisk aktivitet och minskad fetma, vilket ökar individens känslighet 

för insulin. Personer med diabetes typ 2 behöver sällan behandlas med insulin, i alla fall inte 

under de första åren. Istället är det god kosthållning och motion som utgör hörnstenarna i 

behandlingen. Med tiden kommer dock betacellerna inte att klara av att producera de stora 

mängder insulin som krävs för en god metabol kontroll, och personen blir beroende av någon 

form av antidiabetisk behandling. I första hand används då tablettbehandling med Metformin, 

ett läkemedel som ökar insulinkänsligheten. Utöver kontroll av blodglukos, syftar behandling 

av diabetes typ 2 till att normalisera blodfetter och blodtryck. Rubbningar i blodfetter är 

vanligt förekommande både vid diabetes typ 1 och 2 och innebär en ökad risk för hjärt-

kärlsjukdomar. Högt blodtryck ingår ofta i symtombilden, vilket också ökar risken för hjärt-

kärlkomplikationer (Quittenbaum, 2013).  

 

Diabetes typ 2 är den absolut vanligaste formen av diabetes, både i Sverige och i övriga 

världen. Cirka fyra procent av Sveriges befolkning har diabetes typ 2 och prevalensen ökar; år 

2025 förväntas ungefär en halv miljon svenskar ha sjukdomen (Quittenbaum, 2013). Globalt 

hade cirka 250 miljoner människor diabetes typ 2 år 2009, en siffra som förväntas öka till 375 

miljoner år 2025 (Groop, Lyssenko & Renström, 2009). Både prevalens och incidens varierar 

betydligt mellan olika länder och folkgrupper. Flest personer med diabetes typ 2 finns i 

Europa och Amerika, medan de största ökningarna beräknas ske i utvecklingsländerna, i 

synnerhet i Sydostasien. Långvarig diabetes leder till en rad komplikationer i kroppens 

blodkärl, vilka ger påverkan på ögon, njurar och nervsystem. Det ökar också risken för 
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ateroskleros (åderförfettning) i hjärtats kranskärl och blodkärlen i hjärnan, samt för diabetiska 

fotsår (Quittenbaum, 2013). 

 

För utvecklingen av diabetes typ 2 har ärftlighet stor betydelse tillsammans med 

miljöfaktorer. Fysisk inaktivitet är tillsammans med övervikt de mest betydande 

miljöfaktorerna, vilka kan utlösa sjukdomen hos genetiskt predisponerade individer (Mulder, 

2010). Världshälsoorganisationen, WHO (2010) har tagit fram allmänna riktlinjer gällande 

fysisk aktivitet för vuxna (18 – 64 år), vilka också rekommenderas för patienter med diabetes 

typ 2. I rekommendationerna framgår att vuxna bör ägna sig åt både aerob (exempelvis raska 

promenader, löpning) och muskelstärkande fysisk aktivitet. Den aeroba fysiska aktiviteten bör 

ske i sammanlagt minst 150 minuter (vid måttlig intensitet) eller 75 minuter (vid hög 

intensitet) i veckan, där varje tillfälle varar minst tio minuter. Muskelstärkande fysisk aktivitet 

bör ske minst två gånger i veckan och omfatta flera av kroppens stora muskelgrupper. I 

rekommendationerna framgår också att ju mer fysisk aktivitet, desto större hälsovinster, 

varför rekommendationerna bara ska betraktas som en utgångspunkt för den fysiska 

aktiviteten.  

 

Förekomsten av diabetes typ 2 har ökat explosionsartat under de senaste trettio åren, vilket 

bland annat förklaras med att människor idag tenderar att röra sig allt mindre (Groop et al., 

2009). Strax under en fjärdedel av världens vuxna befolkning klassificeras som otillräckligt 

fysiskt aktiva utifrån WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet (WHO, 2015). 26 procent 

av världens kvinnor är inte tillräckligt fysiskt aktiva, jämfört med 20 procent av männen. 

Fysisk inaktivitet är också alarmerande hög bland världens ungdomar, där 84 procent av 

tjejerna och 78 procent av killarna inte uppnår minimirekommendationer av fysisk aktivitet 

för deras åldersgrupp (WHO, 2016).  

 

2.2 Fysisk aktivitet och diabetes typ 2 

I en sammanställning av forskning visar Hayes och Kriska (2008) att fysisk aktivitet är viktig 

både för att förebygga diabetes 2 och för hantering av sjukdomen. Fysisk aktivitet leder dels 

till ökad insulinkänslighet och förbättrad glukoskontroll. Men fysisk aktivitet leder också till 

förbättrat lipidstatus, minskar kroppsvikten och mängden kroppsfett samt sänker blodtrycket. 

Därmed minskar fysisk aktivitet risken för hjärtkärl-sjukdomar, vilket är särskilt angeläget för 

diabetespatienter då de har en ökad risk att drabbas av dessa sjukdomar. Vidare kan 

komplikationer till följd av diabetes motverkas eller fördröjas med fysisk aktivitet (Hayes och 

Kriska, 2008). Trots den fysiska aktivitetens positiva effekter vid diabetes typ 2, har studier 

visat att många patienter med sjukdomen inte är tillräckligt fysiskt aktiva (Nelson, Reiber & 

Boyko, 2002; Hays & Clark, 1999). Enligt Nationella Diabetesregistrets (NDR) årsrapport 

2014 var 27 procent av män och 25,8 procent av kvinnor med diabetes typ 2 i Sverige fysiskt 

inaktiva (NDR, 2015).  

 

I en översiktsartikel belyser Ahola och Groop (2012) flera potentiella hinder och möjligheter 

för en tillfredsställande hantering av diabetes, där fysisk aktivitet ingår som en central 

komponent. Bristande kunskap om sjukdomen, dess komplikationer och lämpliga 

egenvårdsstrategier, kan vara ett betydande problem för patienter som försöker hantera sin 

sjukdom på ett bra sätt. Hur motiverad patienten är till egenvården kan också ha en avgörande 

betydelse. Vidare kan graden av self-efficacy, i artikeln definierat som en individs upplevda 

förmåga att hantera en viss uppgift, inverka på egenvårdens kvalitet. En högre grad av self-

efficacy kan vara associerad med en effektivare hantering av sjukdomen. Socialt stöd från 

professionell vårdpersonal, familj och vänner kan vara förknippat med både högre self-

efficacy och i förlängningen en mer tillfredsställande egenvård (Ahola & Groop, 2012). 



3 

 

2.3 Teoretiska referensramar 

 

2.3.1 Self-determination theory 

Self-determination theory är en motivationspsykologisk teori. Grundläggande för teorin är 

förståelsen av människan som en aktiv varelse som strävar mot personlig utveckling och 

självförverkligande. Människan har en medfödd strävan att söka och anta utmaningar i sin 

omgivning, i sin ambition att förverkligas och maximera sin potential. Denna syn på 

människan måste förstås i ljuset av den sociala kontext som hon verkar i, som antingen kan 

stödja människans naturliga tendenser eller hindra dem. Den sociala kontexten förstås i sin tur 

utifrån människans tre grundläggande psykologiska behov; behovet av kompetens, autonomi 

och tillhörighet. Med kompetens avses individens känsla av kontroll över sin sociala kontext 

och förmåga att hantera den på ett effektivt sätt. Autonomi avser att känna makt över sina 

egna handlingar, det vill säga, att en människas beteende styrs av hennes egna intressen och 

värderingar. Tillhörighet är att känna samhörighet med andra människor och sitt sociala 

sammanhang. När den sociala kontexten är förenlig med och uppfyller dessa grundläggande 

behov blir den begriplig för individen och leder till motivation, engagemang och 

välbefinnande. I motsats kan en social kontext som inte uppfyller människans behov av 

autonomi, kompetens och tillhörighet leda till bristande motivation och utveckling (Ryan & 

Deci, 2002).  

 

Sheldon, Williams och Joiner (2003) menar att teorin är sprungen ur studier om inre och yttre 

motivation, och bygger på förståelsen av inre motivation som en drivande kraft bakom 

människors handlingar. Med inre motivation avses sådan motivation som är grundad i 

personens egna intressen och värderingar. Att finna och följa inre motivation leder vanligen 

till att personen upplever sina grundläggande psykologiska behov tillfredsställda. Inre 

motivation representerar på detta sätt människans inneboende drivkraft mot 

självförverkligande och personlig utveckling, och antas kunna leda till positiva och varaktiga 

förändringar av ohälsosamma beteenden.  

 

Sheldon et al., (2003) påpekar att alla beteenden inte kan vara styrda av inre motivation. Men 

om människan kan införliva viktiga beteenden som inte nödvändigtvis har sitt ursprung i en 

inre motivation, kan detta i sig leda till att personen upplever sina psykologiska behov 

tillfredsställda och därmed motiveras till beteendet. Det sistnämnda kan vara särskilt viktigt 

att beakta för vårdpersonal, när patienten behöver införliva ett beteende som han eller hon inte 

är motiverad till. Genom att vårdpersonal verkar stödjande för patientens autonomi (autonomy 

support) kan patientens motivation att förändra ett ohälsosamt beteende stärkas. För att stödja 

patientens autonomi behöver vårdpersonal utgå från och förstå patientens perspektiv. Om 

möjligt ska flera olika valmöjligheter förmedlas till patienten så att han eller hon kan göra 

självständiga val i relation till sin hälsa. I de fall vårdpersonal bara ser ett rimligt alternativ 

ska detta förmedlas på ett sätt så att det tydligt framgår varför det är det bästa alternativet för 

patienten (Sheldon et al., 2003).  

 

2.3.2 Personcentrerad omvårdnad 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) innebär personcentrerad vård att synliggöra hela 

personen och dennes behov, såväl fysiska som existentiella, sociala och psykiska behov. 

Hälsa och sjukdom är en individuell upplevelse och tolkas olika av olika personer. En 

utgångspunkt är därför att utgå från den enskilda personens upplevelser och tolkningar, för att 

främja hälsa utifrån vad som är viktigt i personens liv. Personcentrerad vård kräver kunskap 

om personens unika perspektiv, hennes värderingar, intressen och behov. Detta kräver i sin tur 

en öppenhet och en vilja att ta del av personens unika förståelse av sin situation. Partnerskap 
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är ett nyckelbegrepp och bygger på att personens unika perspektiv är lika giltigt som 

vårdpersonalens. Personen behöver därför aktivt engageras i vården och dess innehåll. 

Personcentrerad vård strävar efter att ge personen förutsättningar för självständiga 

evidensbaserade val i relation till sin hälsa, utan att personens autonomi för den skull hotas. 

Det innebär att de val personen gör ska respekteras, även om de är olämpliga ur 

hälsosynpunkt (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

2.4 Tillämpbarhet i sjuksköterskans kliniska arbete 

Att främja hälsa och förebygga sjukdom är två av sjuksköterskans grundläggande 

ansvarsområden (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Som framgår ovan är fysisk aktivitet i 

relation till diabetes typ 2 såväl en hälsofrämjande som sjukdomsförebyggande angelägenhet. 

I kraft av sin yrkesroll har sjuksköterskan både en möjlighet och ett ansvar att rådgöra med 

patienter om frågor gällande levnadsvanor. Svensk sjuksköterskeförening (2008) beskriver att 

sjuksköterskan ska vägleda patienten mot en bättre hälsa. Sjuksköterskan främjar 

patientdelaktighet och förser patienten med kunskaper nödvändiga för att personen själv ska 

kunna ta ansvar för sin hälsa och kontroll över den egna livssituationen. 

 

2.5 Problemformulering 
Förekomsten av diabetes typ 2 har ökat kraftigt de senaste decennierna. För lite fysisk 

aktivitet och mer stillasittande är några av förklaringarna till sjukdomens fortskridning. Trots 

att den fysiska aktivitetens gynnsamma effekter vid diabetes typ 2 är välkända, är alltjämt 

många patienter med sjukdomen inte tillräckligt fysiskt aktiva. Med denna uppsats vill 

författarna därför beskriva faktorer som främjar respektive hindrar fysisk aktivitet för denna 

patientgrupp. 

 

 

3. Syfte 
 

Syftet med studien var att beskriva faktorer som kan inverka på den fysiska aktiviteten bland 

patienter med diabetes typ 2.   

 

 

4. Metod 
 

4.1 Design 

Studien var en deskriptiv litteraturstudie. Litteratur till studien söktes fram genom en 

systematisk litteratursökning i flera olika databaser (Kristensson, 2014). Litteraturen 

genomgick en kritisk granskning och sammanställdes med hjälp av integrerad analys.  

 

4.2 Sökstrategi 

Databaserna Cinahl, Medline och Psycinfo valdes ut efter ämnesområdet omvårdnad. Ur 

studiens syfte identifierades de meningsbärande orden fysisk aktivitet och diabetes typ 2. 

Orden översattes med svenska MESH till physical activity och diabetes mellitus, type 2. För 

att finna lämpliga sökord för faktorer som inverkar på den fysiska aktiviteten bland patienter 

med diabetes typ 2 genomfördes ett antal testsökningar i databaserna Cinahl och Medline. 

Barriers, motivators och facilitators var de vanligast förekommande orden i titlarna på de 

artiklar som bedömdes kunna svara på studiens syfte, varför dessa inkluderades som sökord.  

I databaserna Cinahl och Medline kontrollades sedan sökorden mot databasernas ämnesord. 

Physical activity, exercise, diabetes mellitus, type 2 och motivation användes som ämnesord. 
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För sökorden barriers och facilitators kunde inga lämpliga ämnesord identifieras varför dessa 

söktes som fritext. Motivators söktes också i fritext. Sökorden delades sedan in i tre olika 

sökblock och kombinerades med de booleska sökoperatorerna AND och OR. För att 

säkerställa att artiklarna i Cinahl var vetenskapligt granskade begränsades sökningen till 

artiklar som var peer-reviewed. I Medline publiceras bara vetenskapligt granskat material. 

Sökningar i både Cinahl och Medline begränsades till artiklar publicerade på engelska mellan 

åren 2006 och 2016. Slutgiltiga sökningar i Cinahl och Medline resulterade i 81 respektive 

170 artiklar.  

 

För att hitta så många lämpliga artiklar som möjligt användes också databasen Psycinfo. 

Sökorden kontrollades i Thesaurus för rekommenderade synonymer. Physical activity, 

exercise, type 2 diabetes och motivation identifierades som ämnesord (DE) och inkluderades i 

sökningen som sådana. Facilitators, motivators och barriers användes som sökord i fritext. 

Barriers och motivators trunkerades (trunkering innebär att fler böjningar av orden inkluderas 

i sökningen) till barrier* respektive motivat*. Sökorden delades sedan in i tre olika sökblock 

och kombinerades med de booleska sökoperatorerna AND och OR. Sökningen begränsades 

till vetenskapligt granskat material (peer-reviewed) publicerat på engelska mellan åren 2006 

och 2016. Den slutgiltiga sökningen i Psycinfo renderade 58 artiklar. Sökord och sökstrategi 

för respektive databas är redovisade i detalj i sökmatriser (se bilaga II). 

 

4.3 Urval  

Urval av artiklar gjordes i flera steg och i enlighet med Kristenssons (2014) beskrivning av 

urvalsprocessen vid litteraturstudier. Sökningar i Cinahl, Medline och Psycinfo resulterade i 

sammanlagt 309 artiklar. Urvalet påbörjades med hänsyn till studiens inklusionskriterier; 

artiklar som kunde svara på studiens syfte och som använt sig av en kvalitativ metod. I ett 

första steg lästes samtliga artiklars titlar. I denna första gallring identifierades 69 artiklar som 

bedömdes vara relevanta i förehållande till studiens syfte och inklusionskriterier. I nästa steg 

lästes dessa 69 artiklars abstracts. Denna andra gallring resulterade i 19 artiklar baserat på 

samma relevansbedömning som i steg ett. De 19 artiklarna lästes i sin helhet. I detta tredje 

steg framkom att fem artiklar inte använt en kvalitativ metod, varför dessa sållades bort. Två 

artiklar bedömdes inte vara relevanta utifrån studies syfte och gallrades bort av denna 

anledning. De tolv resterande artiklarna genomgick sedan en kvalitetsgranskning. Samtliga 

steg i urvalsprocessen utfördes enskilt av båda författarna, varefter urvalet diskuterades tills 

konsensus uppnåtts.  

 

4.4 Granskning 
För att kunna göra en god och rättvis värdering av artiklarnas kvalitet har författarna till 

studien använt en granskningsmall från Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU, 2014). Resultatet av kvalitetsgranskningen var att fyra artiklar bedömdes 

vara av hög kvalitet, sex artiklar av medelhög kvalitet och två artiklar av låg kvalitet.  

De tio artiklar som bedömts vara av medelhög eller hög kvalitet inkluderades i studien  

(se artikelmatris, bilaga I). De artiklar som bedömdes vara av låg kvalitet ansågs sakna ett 

tydligt syfte eller etiskt resonemang, eller både och. Den ena artikeln ansågs också brista i 

beskrivningen av urval och analys. 

 

4.5 Bearbetning och analys 

Författarna till studien har använt sig av en integrerad analysmetod, så som den beskrivs av 

Kristensson (2014). De artiklar som valts ut att ingå i studien lästes igenom av författarna för 

att se om det fanns övergripande likheter eller skillnader i resultatet. Därefter träffades 

författarna och tillsammans identifierades kategorier som bedömdes sammanfatta relaterade 
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resultat från de olika studierna. Till sist sammanställdes resultatet från studierna under de 

olika kategorier som vuxit fram under bearbetningen av artiklarna. Kategorier som 

identifierades återkommer i resultatet som underrubriker.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Författarna har granskat samtliga studier som använts i denna litteraturstudie och kontrollerat 

att de varit godkända av en etisk kommitté. För att undvika att resultatet i denna studie 

vinklats åt något håll har författarna arbetat utifrån ett objektivt förhållningssätt och 

genomarbetat de inkluderade studierna i sin helhet.  

 

  

5. Resultat 
 

Sex övergripande kategorier identifierades som representerade de övergripande teman som 

framkommit i studien (bild 1). De sex kategorierna presenteras i resultatet som underrubriker. 

   

5.1 Fysiska faktorer  
I merparten av studierna framkom att den 

fysiska kroppen, närmare bestämt faktiska eller 

upplevda begränsningar i dess kapacitet att 

utföra fysisk aktivitet, kunde utgöra ett 

betydande hinder för att vara fysiskt aktiv bland 

deltagarna (Lidegaard, Schwennesen, Willaing 

& Færch 2016; Booth, Lowis, Dean, Hunter & 

McKinkley 2012; Lawton, Ahmad, Hanna, 

Douglas & Hallowell 2006; Casey, Civita & 

Dasgupta 2009; Laranjo, Neves, Costa, Ribeiro, 

Luciana, Couto & Sá 2015; Visram, Bremner, 

Harrington & Hawthorne 2008).  

 

I en dansk studie visade Lidegaard et al., (2016) att samtliga deltagare var medvetna om 

fördelar med fysisk aktivitet i relation till sjukdomen, men i stort sätt alla menade att deras 

fysiska ohälsa begränsade dem. Hjärtproblem och smärtor i muskler och leder var vanligt 

förekommande begränsningar i samband med fysisk aktivitet. Deltagare i en studie från 

Skottland (Lawton et al., 2006) beskrev att även enklare aktiviteter som promenader var svåra 

att genomföra till följd av olika hälsoproblem. Liknande resultat framkom också i de andra 

ovan nämnda studierna, där deltagare härledde begränsningar till en stor variation sjukdomar 

och tillstånd.  

 

Förbättrad fysisk hälsa var en motivationsfaktor för fysisk aktivitet bland deltagare i flera 

studier (Lidegaard et al., 2016; Casey et al., 2009; Ferrand, Perrin & Nasarre, 2008).  

 

5.2 Omgivningsfaktorer 

Flera studier visade att omgivningsfaktorer så som brist på tid och avsaknad av lämpliga 

platser att motionera på, hade en negativ inverkan på möjligheten att vara fysiskt aktiv 

(Lidegaard et al., 2016; Booth et al., 2012; Lawton et al., 2006).  

 

Lidegaard et al., (2016) fann att tidsbrist, ofta till följd av att prioritera arbete och familj, 

utgjorde ett betydande hinder för fysisk aktivitet bland deltagare i studien. Många deltagare, 

speciellt de som inte var fysiskt aktiva, menade också att de inte kände till några lämpliga 
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anläggningar där de kunde vara fysiskt aktiva. Att prioritera arbete och familj framför fysisk 

aktivitet var också vanligt förekommande bland deltagarna i en amerikansk studie av Miller 

och Marolen (2012). Många deltagare i denna studie uttryckte en benägenhet att alltid finnas 

till för andra, inte sällan på bekostnad av personens egna behov. 

 

I en engelsk studie av Booth et al., (2005) lyfte såväl patienter som professionell vårdpersonal 

upp omgivningsfaktorer som begränsade fysisk aktivitet bland patienterna. Patienter menade 

att dåligt väder, hårt trafikerade vägar och avsaknad av säkra eller tilltalande platser att 

motionera på, begränsade möjligheten att integrera fysisk aktivitet i sina dagliga liv. 

Vårdpersonal delade uppfattningen att det kunde vara svårt att finna lämpliga platser där 

patienter exempelvis kunde gå ut på en promenad, och nämnde också att tidsbrist var ett 

potentiellt hinder för fysisk aktivitet. 

 

Liknande omgivningsfaktorer uppmärksammades i studien av Lawton et al., (2005). Tidsbrist, 

dåligt väder och brist på stödjande miljöer för fysisk aktivitet var alla vanligt förekommande 

förklaringar till bristande fysisk aktivitet bland deltagarna i studien.  

 

5.3 Kunskapsrelaterade faktorer 

Ungefär hälften av deltagarna i en studie beskrev att de saknade kunskap om vilken typ och 

mängd av fysisk aktivitet som var lämplig för dem. Deltagare saknade individuellt anpassat 

stöd och vägledning från vårdpersonal, som tog hänsyn till att de hade flera sjukdomar som 

begränsade deras fysiska kapacitet. Många deltagare saknade också kunskap om var de kunde 

vara fysisk aktiva (Lidegaard, 2016). Deltagare i flera studier efterfrågade bättre stöd från 

professionell vårdpersonal kring vilken mängd och typ av fysisk aktivitet som passade just för 

dem (Lidegaard et al., 2016; Laranjo et al., 2015). Deltagare i studien av Laranjo et al., (2015) 

efterfrågade generellt mer och lättillgänglig information om diabetes typ 2 och lämpliga 

strategier för att hantera sjukdomen i vardagen.   

 

Vårdpersonal i studien av Booth et al., (2013) identifierade okunskap bland patienter som ett 

hinder för förändring av levnadsvanor. De uppmärksammade den stora mängd information 

som en patient förväntas absorbera som ett problem, vilket också beaktades bland patienter i 

samma studie. De uttryckte svårigheter att minnas information eller att förstå hur 

informationen skulle användas. En holländsk studie belyste sjuksköterskans roll vid 

livsstilsrådgivning och vilka svårigheter de upplevde när en patient skulle genomföra 

förändringar av levnadsvanor (Jansink, Braspenning, van der Weijden, Elwyn & Grol, 2010). 

De lyfte fram okunskap bland patienterna som en möjlig barriär. Några av sjuksköterskorna 

menade att de själva hade för liten kunskap om fysisk aktivitet och andra aspekter av 

egenvård vid diabetes typ 2 för att kunna hjälpa patienterna på ett effektivt sätt. 

Sjuksköterskor belyste också att de inte hade tillgång till utbildningsmaterial av hög kvalitet 

att använda i samband med livsstilsrådgivning. 

 

Flera studier visade att det kunde finnas en uppfattning bland patienter att diabetes typ 2 inte 

är en allvarlig sjukdom (Visram et al., 2008; Booth et al., 2013) och att många inte förstod 

fördelarna med ökad fysisk aktivitet och andra livsstilsförändringar (Visram et al., 2008; 

Bhattacharya, 2012). En vanlig uppfattning bland deltagare i flera studier var att sjukdomen 

inte gick att påverka (Lawton et al., 2006; Bhattacharya, 2012). I stort sätt alla deltagare i 

studien av Lawton et al., (2006) härledde sjukdomens uppkomst till externa faktorer och 

kände liten möjlighet att påverka sjukdomens förlopp i framtiden.  
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I många studier var deltagare medvetna om olika fördelar med fysisk aktivitet (se t.ex: 

Lidegaard et al., 2016; Lawton et al, 2006; Ferrand et al., 2008; Miller & Marolen, 2012) och 

såg sitt personliga ansvar att hantera sjukdomen på ett bra sätt (Miller & Marolen, 2012; 

Jansink et al., 2010; Bhattacharya 2012). 

 

5.4 Psykologiska faktorer 

Individens motivation framkom som den mest kritiska faktorn för möjligheten att vara fysiskt 

aktiv bland deltagarna i tre av studierna (Casey et al., 2009; Miller & Marolen, 2012; Laranjo 

et al., 2014.) I en kanadensisk studie av Casey et al., (2009) fann forskarna att 

studiedeltagarna hade svårt att upprätthålla motivation att utföra fysisk aktivitet över tid. 

Deltagarna uppskattade det stöd och den uppmuntran de fått av personal i samband med att de 

genomgått ett specifikt träningsprogram och fann det svårt att efter programmets slut tillämpa 

den fysiska aktiviteten utan tillgång till samma professionella stöd. Några menade att olika 

hälsofördelar motiverade dem att vara fysiskt aktiva, något som också framkom som en 

motiverande faktor i studien av Lidegaard et al., 2016). En annan motiverande faktor kunde 

vara att undgå behandling med läkemedel. Att känna till den fysiska aktivitetens positiva 

effekter och riskerna med att leva med en dåligt reglerad diabetes var inte en tillräckligt stark 

motivationsfaktor för några av deltagarna (Casey et al, 2009). 

 

Miller och Marolen (2012) visade i en amerikansk studie att bristande motivation var ett 

betydande hinder för fysisk aktivitet bland de flesta deltagarna. Samtliga uttryckte en önskan 

om att vara mer fysiskt aktiva, men många beskrev sig själva som för ”lata” för att engagera 

sig i fysisk aktivitet. Även i en portugisisk studie framkom bristande motivation som en av de 

vanligast förekommande förklaringarna till att inte vara fysiskt aktiv bland deltagarna 

(Laranjo et al., 2014). 

 

Flera sjuksköterskor fann det svårt att motivera sig själva till att initiera förändringar av 

levnadsvanor bland patienter i samband med livsstilsrådgivning. Det grundade sig i att behöva 

upprepa samma budskap om och om igen, utan större tilltro till att någon faktiskt förändring 

skulle ske hos patienten. De lyfte även upp patienternas egen låga motivation som ett hinder 

för positiv förändring av levnadsvanor (Jansink et al., 2010).  

 

I studien av Lidegaard et al., (2016) uttryckte vissa deltagare en rädsla att fysisk aktivitet 

skulle kunna vara skadlig för den fysiska hälsan. Rädsla för fysisk aktivitet förekom också i 

en engelsk studie av Visram et al., (2008). Några deltagare som valt att inte genomgå ett 

specifikt träningsprogram var rädda att fysisk aktivitet skulle skada deras fysiska hälsa. Även 

deltagare som valt att genomgå träningsprogrammet uttryckte en oro över att fysiskt 

överanstränga sig.  

 

Deltagare i en fransk studie, aktiva i en patientförening för fysisk aktivitet, angav flera 

psykologiska motiv för att vara fysiskt aktiva. Att vara fysiskt aktiv var för många förknippat 

med en känsla av välbefinnande, upplevda fördelar i fysisk hälsa och för kvinnor en mer 

positiv uppfattning av den egna kroppens utseende (Ferrand et al., 2008). 

 

5.5 Kulturella och religiösa faktorer 

Kulturella och religiösa faktorer var tydligt närvarande i två av studierna (Lawton et al., 2006; 

Bhattacharya, 2012). I en studie på Pakistanier och Indier bosatta i Skottland fann Lawton et 

al., (2006) att tidsbrist utgjorde ett betydande hinder för möjligheten att inkorporera fysisk 

aktivitet i det dagliga livet för flera av deltagarna. Många av deltagarna härledde tidsbristen 

till Pakistaniers och Indiers höga arbetsmoral, där långa arbetsdagar gjorde det svårt att 
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frigöra tid för fysisk aktivitet i vardagen. En deltagare menade att förpliktelser gentemot 

familjen innebar att fysisk aktivitet fick stå åt sidan till förmån för andra prioriteringar. Några 

kvinnor hänvisade till en kulturell norm, där gifta kvinnor förväntades stanna inomhus och 

sköta om hemmets sysslor, vilket försvårade möjligheten att vara fysiskt aktiv för dessa 

individer.  

 

Många kvinnor hade emigrerat till Storbritannien först i vuxen ålder och hade inte 

socialiserats till att spendera tid utomhus och delta i olika fysiska aktiviteter, varför detta inte 

utgjorde en naturlig del av deras liv. Språkbarriärer kunde ytterligare försvåra för dem att 

socialiseras in i samhället och därmed också öka sin fysiska aktivitet. Brist på kulturellt 

anpassade lokaler var ett annat hinder som framkom i studien. Några kvinnor beskrev hur de 

inte kunnat följa vårdpersonalens rekommendationer om att simma eller träna på gym 

eftersom det saknades lokaler där enbart kvinnor fick vistas, då det var opassande att exponera 

sina kroppar för det motsatta könet. Vidare hade många deltagare en syn på sjukdomen som 

sprungen ur externa faktorer, bortom deras egen kontroll. Sjukdomens uppkomst kunde 

härledas till högre makter så som Gud eller Allah, med påföljande liten möjlighet att själv 

påverka sjukdomens förlopp i framtiden (Lawton et al., 2006).  

 

I en amerikansk studie fann Bhattacharya (2012) att majoriteten av deltagarna inte förväntade 

sig något stöd från kyrkan vid hanteringen av sjukdomen. De flesta bekräftade sitt personliga 

ansvar. Trots detta menade de flesta att högre makter skulle visa dem vägen, och att deras 

framtid vilade i händerna på Gud eller ett redan förutbestämt öde.  

 

5.6 Sociala faktorer 

I studien av Lidegaard et al., (2016) framkom att alla deltagare hade positiva erfarenheter av 

att vara fysiskt aktiv tillsammans med andra. Att ingå i ett sammanhang och känna ansvar för 

andra underlättade för många att delta i fysiska aktiviteter. Interaktionen med andra gjorde 

den fysiska aktiviteten roligare och uppfattades generellt som en värdefull och positiv aspekt 

av att vara fysiskt aktiv. Det sociala samspelet var för många en källa till inspiration, en 

möjlighet till utbyte av erfarenheter och kunskaper och en väg in i nya gemenskaper inom 

vilka fysisk aktivitet kunde utövas. För några få deltagare var fysisk aktivitet med andra ett 

hinder eftersom de upplevde sig begränsade i termer av när, var och hur de skulle utföra sin 

fysiska aktivitet. Liknande resultat framkom i studien av Ferrand et al., (2008). Att vara 

fysiskt aktiv inom en patientförening var förknippat med att känna tillhörighet, ges tillfällen 

att umgås med andra, knyta nya vänskapsband, att få och ge stöd och uppmuntran samt en 

möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter.  

 

Socialt stöd identifierades som en främjande eller potentiellt främjande faktor för fysisk 

aktivitet även i två andra studier (Laranjo et al., 2015; Miller & Marolen, 2012). Att ha en vän 

eller familjemedlem som stöttade dem i egenvården, underlättade att initiera förändringar av 

levnadsvanor bland de flesta deltagarna i studien av Laranjo et al., (2015). Deltagare i studien 

av Miller och Marolen (2012) indikerade att om de hade en person i deras liv som 

uppmuntrade dem att vara mer fysiskt aktiva, skulle det underlätta ett mer fysiskt aktivt 

leverne. 

 

Bhattacharya (2012) fann att ungefär hälften av alla manliga deltagare, jämfört med en 

femtedel av kvinnorna, kände sig ensamma i sina dagliga ansträngningar att hantera 

sjukdomen. Gemensamt för både män och kvinnor var att i ett tidigt skede av sjukdomen inte 

vända sig till familjen för stöd. 
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Resultatsammanfattning  

Resultatet grundades på tio kvalitativa vetenskapliga 

studier utförda i Danmark, England, Portugal, 

Skottland, Frankrike, USA, Nederländerna och 

Kanada. Deltagarna i studierna var vuxna patienter 

med diabetes typ 2 (åtta studier), aktiv vårdpersonal 

inom diabetesvård (en studie) samt patienter och 

vårdpersonal (en studie). Deltagare i studierna gav 

en varierad bild över vad som underlättar respektive 

försvårar fysisk aktivitet för patienter med diabetes 

typ 2. Många potentiellt viktiga aspekter som 

framkommit i denna studie finns presenterade i tabell 1. Resultatet sammanställdes i sex 

kategorier som representerade de övergripande teman som framkommit i studien. De sex 

kategorierna var fysiska faktorer, omgivningsfaktorer, kunskapsrelaterade faktorer, 

psykologiska faktorer, kulturella och religiösa faktorer samt sociala faktorer.  

 

 

6. Diskussion 

 

6.1 Metoddiskussion 

Författarna till studien valde att göra en deskriptiv litteraturstudie med en systematisk 

litteratursökning. Valet av metod har flera anledningar. Den relativt korta tid som fanns till 

förfogande att genomföra arbetet var en aspekt. Kristensson (2014) beskriver också att det 

finns många fördelar med litteraturstudier. Metoden är lämplig för att sammanställa relevant 

kunskap ur tidigare forskning inom ett visst område. Litteraturstudien kan på detta sätt 

användas för att bättre förstå och i bästa fall också lösa ett aktuellt kliniskt problem.  

 

Den aktuella studien har flera styrkor. För det första besvaras studiens syfte med den valda 

metoden. Flera relevanta databaser för informationssökning valdes ut efter ämnesområdet 

omvårdnad. Sökord identifierades ur de meningsbärande orden i syftet och via ett antal 

testsökningar. De slutgiltiga sökord som användes menar författarna fångade 

undersökningsfrågans kärninnehåll och var de sökord som gav mest relevant material i 

förhållande till studiens syfte. Vi är medvetna om att det kan finnas andra sökord som skulle 

kunna ge ett annat resultat och uppmuntrar andra att utforska fler sökord i liknande 

litteraturstudier. En potentiell svaghet med sökstrategin är att flera sökord användes i fritext, 

eftersom det saknades relevanta ämnesord för dessa. Valda sökbegränsningar är gjorda enligt 

rekommendationer för litteraturstudier (Kristensson, 2014). 

 

För att stärka studiens trovärdighet utfördes både urval och kvalitetsgranskning av artiklar av 

båda författarna var för sig (Kristensson, 2014). Varje steg i urvalsprocessen gjordes enskilt 

varefter författarna träffades och jämförde vilka studier som valts ut att gå vidare i 

urvalsprocessen. Även studier som bara den ena författaren velat arbeta vidare med gick 

vidare i urvalet, dock hela tiden med hänsyn till studiens inklusionskriterier. 

 

Tolv studier valdes ut för kvalitetsgranskning. Även kvalitetsgranskning utfördes enskilt av 

författarna med hjälp av SBUs granskningsmall för kvalitativa studier (SBU, 2014). 

Författarna var eniga om att två av studierna höll för låg kvalitet för att inkluderas i studien. 

Övriga tio studier höll medelhög eller hög kvalitet och valdes att ingå i studien. Studiens 
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trovärdighet stärks ytterligare av att samtliga inkluderade studier är av samma design med 

semistrukturerade intervjuer eller fokusgrupper som datainsamlingsmetod (Henricson, 2012). 

 

Studierna som inkluderades i litteraturstudien kommer från Danmark, England (två stycken), 

Portugal, Skottland, Frankrike, USA (två stycken), Nederländerna och Kanada. Studierna 

kommer i majoritet från västerländska länder vilket gör att resultatet delvis skulle kunna vara 

överförbart till en svensk kontext. Vi vill dock påminna om att den aktuella studien är en 

kandidatuppsats med begränsat vetenskapligt värde, något som läsaren behöver vara 

medveten om innan han eller hon drar slutsatser av studiens resultat. 

 

Författarna till studien har använt sig av en integrerad analysmetod, så som den beskrivs av 

Kristensson (2014). Författarna läste enskilt igenom resultatet i samtliga studier upprepade 

gånger för att få en bild av varje enskild studie innan arbetet med att ta fram kategorier 

påbörjades. Författarna identifierade tillsammans övergripande kategorier som representerade 

resultaten i de olika studierna. Genom att arbeta systematiskt enskilt och tillsammans har vi 

försäkrat oss om att alla delar av resultaten som svarar mot syftet finns representerade i 

resultatet som presenteras i denna studie. En möjlig svaghet med analysförfarandet är att 

ingen utomstående har verifierat hur väl kategorierna representerar de inkluderade studiernas 

resultat. 

 

Båda författarna har sedan tidigare kunskap om diabetes typ 2. Den ena författaren är 

diagnostiserad med sjukdomen sedan 2008. Även om det inte går att utesluta att förförståelse 

har påverkat dataanalysen, anser vi att tidigare kunskap och erfarenheter inte på något sätt har 

påverkat arbetssättet eller resultatet i denna litteraturstudie. Författarna har granskat både de 

inkluderade studierna och det egna arbetet ur ett etiskt perspektiv och kommit fram till att 

inget oetiskt har förekommit varken i studierna eller det egna arbetsförfarandet. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet i denna studie visar att faktorer som kan inverka på fysisk aktivitet bland patienter 

med diabetes typ 2 kan sammanfattas i sex övergripande kategorier; fysiska faktorer, 

omgivningsfaktorer, kunskapsrelaterade faktorer, psykologiska faktorer, kulturella och 

religiösa faktorer och sociala faktorer. Många av studiens fynd har sedan tidigare identifierats 

i liknande studier. Ahola och Groop (2012) lyfte i sin översiktsartikel fram att patientens 

kunskap, motivation, omgivning, intressen och värderingar, prioriteringar, fysiska status, 

sociala stöd och sjukdomsuppfattning, alla är potentiellt inverkande aspekter på egenvårdens 

kvalitet vid diabetes. Samtliga berörs i olika utsträckning i den aktuella studien. Heiss och 

Petosa (2014) visade i en sammanställning av forskning att faktorer som korrelerade med 

graden av fysisk aktivitet bland patienter med diabetes typ 2, kunde sammanfattas i tre 

övergripande kategorier: demografiska/biologiska faktorer, personliga/psykosociala faktorer 

samt omgivningsfaktorer. Många av de fynd som representerade de olika kategorierna berörs 

även i denna studie. Dessa omfattar bland annat fysisk status, motivation, tillgång till 

träningsfaciliteter och utomhusmiljöer lämpliga för fysisk aktivitet, socialt stöd, tid och 

väderlek.  

 

Begränsningar i fysisk kapacitet och omgivningen var två av de vanligast förekommande 

förklaringarna till bristande fysisk aktivitet bland deltagare i studierna. I en studie (Lidegaard 

et al., 2016) beskrev en deltagare specifikt hur denne inte kunnat följa rekommendationer från 

vårdpersonal till följd av begränsning i fysisk kapacitet. Deltagare i flera studier beskrev att de 

saknade eller inte kände till lämpliga träningsfaciliteter och utomhusmiljöer för fysisk 

aktivitet. Deltagare i studien av Lawton et al., (2006) beskrev specifikt hur de inte kunnat 
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följa vårdpersonalens rekommendationer om att simma eller träna på gym eftersom de 

saknade kulturellt anpassade lokaler för sådana aktiviteter.   

 

Sammantaget indikerar deltagarnas varierande förutsättningar rörande fysisk kapacitet och 

omgivningsfaktorer att standardiserade program och rekommendationer för fysisk aktivitet 

riskerar att vara ineffektiva för flera av patienterna. Resultatet antyder att interventioner för 

ökad fysisk aktivitet och andra livsstilsförändringar i relation till diabetes typ 2 behöver 

utformas individuellt för att passa den enskilda individens förutsättningar. WHO (2010) tycks 

stödja ett sådant resonemang. Organisationen menar att de globala rekommendationer för 

fysisk aktivitet som organisationen arbetat fram behöver anpassas beroende på var de 

används. Om rekommendationerna exempelvis används som stöd på nationell nivå, måste 

hänsyn tas till bland annat landets sociala normer, religiösa värderingar, klimat och tillgång 

till lämpliga och säkra platser att utöva fysisk aktivitet. Även om WHO för detta resonemang 

på gruppnivå, och inte specifikt för diabetespatienter, borde det vara lika applicerbart på den 

enskilda individen med diabetes typ 2.  

 

Globala riktlinjer för fysisk aktivitet fyller troligen en viktig funktion inom hälsofrämjande 

arbete. Om de dessutom kan anpassas efter den kontext och de rådande förutsättningar som 

individer verkar i blir de troligen av ännu större betydelse för den enskilda individen. 

Författarna förespråkar ett tydligt individfokus eftersom stora individuella skillnader sannolikt 

ryms även inom till synes homogena grupper. Interventioner för ökad fysisk aktivitet bland 

patienter med diabetes typ 2 riskerar annars att vara irrelevanta för en stor andel av 

patienterna.  

 

Individens motivation är en annan potentiellt viktig faktor att ta hänsyn till i samband med 

förändringar av levnadsvanor så som ökad fysisk aktivitet. Den aktuella studien visar att 

bristande motivation var ett betydande hinder för många deltagare att vara fysiskt aktiva. 

Deltagare i de olika studierna gav också en varierad bild över vad som motiverar dem att öka 

sin fysiska aktivitet. Motivationsfaktorer inkluderade bland annat förbättrad hälsa, att vara 

fysiskt aktiv med andra, professionellt och socialt stöd och psykologiska motiv så som ökat 

välbefinnande. Vad som motiverar till ökad fysisk aktivitet verkar således vara en högst 

individuell angelägenhet. Resultatet indikerar också att individens grad av motivation är av 

avgörande betydelse när livsstilsförändringar så som ökad fysisk aktivitet ska initieras. Det är 

i så fall ett rimligt antagande att om individens motivation till fysisk aktivitet kan ökas, så 

underlättar det möjligheten att införliva ett sådant beteende. Att finna lösningar för hur detta 

ska gå till i praktiken faller utanför ramarna för den här studiens intentioner. Det är dock 

intressant att diskutera motivationsaspekten utifrån self-determination theory. Denna teori 

utgår från individens inre motivation som en drivande kraft bakom hennes handlingar. Inre 

motivation handlar om att göra något för sin egen skull, för att beteendet går i linje med 

personens egna värderingar och intressen (Sheldon et al., 2003). Att utforma 

livsstilsinterventioner utifrån vad som faktiskt är viktigt för den enskilda individen skulle 

därför potentiellt kunna innebära mer effektiva och varaktiga förändringar av ohälsosamma 

beteenden.  

 

Inom self-determination theory beskrivs också vikten av att stödja personens autonomi 

(autonomy support) i samband med livsstilsförändringar. Det handlar om att förstå och utgå 

från patientens perspektiv och att personen ges möjlighet att göra självständiga val i relation 

till sin hälsa. Ett sådant förhållningssätt antas kunna stärka patientens motivation till att 

genomföra beteendeförändringar (Sheldon et al., 2003). Ovanstående är grundläggande 

aspekter av en personcentrerad vård, som strävar efter att ge personen förutsättningar för 
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självständiga evidensbaserade val i relation till sin hälsa, utan att personen fråntas rätten att 

bestämma själv. Personcentrerad vård bygger därmed på ett partnerskap mellan vårdpersonal 

och patient, där båda parters perspektiv och kunskap är viktiga för vårdens utformning och 

kvalitet. Personen behöver därför aktivt engageras i vården och dess innehåll (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är ett arbetssätt som bygger på dessa principer. Enligt Statens 

folkhälsoinstitut (2011) är Fysisk aktivitet på recept (FaR) ett arbetssätt med en utpräglad 

personcentrerad inriktning. Metoden innebär att fysisk aktivitet, anpassad efter individens 

unika förutsättningar, förskrivs på recept. Det hälsosamtal som ligger till grund för 

förskrivelsen utgår från individens perspektiv, med fokus på att hjälpa patienten till ett mer 

fysiskt aktivt liv utifrån hennes rådande förutsättningar. Tanken är att finna vägar för fysisk 

aktivitet relevanta för den enskilda personen, både utifrån vad som är möjligt och 

eftersträvansvärt för honom eller henne att utföra i termer av fysisk aktivitet. Samtalsmetodik 

och kunskap om motivation och beteendeförändringar är centralt i samtalet och således också 

för hela metodens användning. Metoden behöver anpassas utifrån rådande lokala 

förutsättningar när den tillämpas. Eftersom den fysiska aktiviteten utförs utanför hälso- och 

sjukvården bör metoden användas i ett samarbete med olika aktörer i närområdet som 

erbjuder stödjande miljöer för den fysiska aktiviteten. Det finns gott om vetenskaplig evidens 

som stödjer metodens goda resultat under svenska förhållanden. Metoden har blivit vanlig i 

Sverige men används fortfarande inte fullt ut i det kliniska arbetet (Statens folkhälsoinstitut, 

2011). Regeringen beskriver i folkhälsopropositionen att användandet av FaR ska prioriteras 

(Prop. 2007/08:110).  

 

Metoden skulle kunna vara lämplig för att hantera flera av de potentiella hinder för fysisk 

aktivitet som framkommit i denna studie. Arbetsmetoden skulle kunna innebära att fysisk 

aktivitet anpassas efter individuella förutsättningar och önskemål, och med hänsyn till 

personens omgivning, att individens behov av professionellt stöd tillgodoses samt att 

individen förses med både kunskap och motivation nödvändig för att utföra fysisk aktivitet.  

 

6.3 Klinisk implikation 
Diabetes typ 2 är en sjukdom där hanteringen av sjukdomen till stor del handlar om 

livsstilsåtgärder, som personen själv måste ta ansvar för. Fysisk aktivitet är en viktig 

komponent i detta, och vårdpersonal har ett ansvar att ge adekvat information och stöttning på 

detta område. Det är dock personen själv som måste tillämpa egenvården i praktiken (Toft, 

2010). Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver att personcentrerad vård strävar efter 

att ge personen förutsättningar för självständiga evidensbaserade val i relation till sin hälsa, 

utan att personens självbestämmanderätt för den skull hotas. Det innebär att de val personen 

gör ska respekteras, även om de skulle vara olämpliga ur hälsosynpunkt. Sjuksköterskans 

förhållningssätt i mötet med en person som befinner sig i en svår eller utsatt situation, är 

avgörande för hur relationen dem emellan kommer att utveckla sig. Tillit mellan 

sjuksköterska och patient skapas i ett fungerande samspel, vilket i sin tur skapar goda 

förutsättningar för att de tillsammans ska kunna verka för att förbättra patientens hälsa 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008).   

 

Resultatet i denna studie gav en högst varierad bild över vad som försvårar och underlättar 

fysisk aktivitet för patienter med diabetes typ 2, vilket indikerar att vårdpersonal behöver ha 

ett utpräglat personcentrerat arbetssätt i samband med livsstilsinterventioner så som ökad 

fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet på recept är ett konkret och potentiellt mycket användbart 
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redskap för ökad fysisk aktivitet, anpassad efter individers unika förutsättningar och 

önskemål.  

 

6.4 Slutsats 
Fysisk inaktivitet är ett betydande problem för många patienter med diabetes typ 2. Den här 

studien har lyft några av de faktorer som kan vara associerade med möjligheten att vara fysisk 

aktiv för denna patientgrupp. Denna och andra liknande studiers mångfacetterade resultat 

tyder dock på att det kan finnas många bidragande faktorer som ännu är outforskade. För att 

bättre förstå beteenden som rör fysisk aktivitet bland patienter med diabetes typ 2 behövs mer 

forskning på området. Förutom att identifiera fler möjliga faktorer, bör vidare forskning också 

fokusera på de enskilda faktorernas betydelse i det kliniska arbetet och hur de kan hanteras för 

att underlätta ett mer fysiskt aktivt liv för patienterna.    
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Delta. Rekrytering av deltagare skedde 
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landsbygden i Arkansas, Delta. För att 
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täcka så stora variationer som möjligt 
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sjukvårdsförsäkring de hade. Det 

slutgiltiga urvalet saknade dock 

variationer i socioekonomiskt status 

och sjukvårdsförsäkring. Totalt 31 

deltagare rekryterades, varav 16 var 

kvinnor. 

 

Explorativ kvalitativ studie. 

Semistrukturerade intervjuer 

användes som 

datainsamlingsmetod. Alla 

deltagare intervjuades enskilt 

utifrån en mall med 
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pilotstudie. Övergripande 
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på deltagarnas känslor 

gentemot sjukdomsdiagnosen, 

psykosociala aspekter kring att 

försöka följa egenvårds 

rekommendationer, 

förväntningar på egenvård, 

religiösa aspekter i förhållande 

till sjukdomen och socialt stöd 

från familj och andra 

närstående. Varje intervju 

varade cirka 60 – 90 minuter 

och transkriberades ordagrant 

för analys. Grounded theory 

användes som analysmetod.  

 

 

 

Hinder specifika för 

fysisk aktivitet 

omfattade avsaknad 

av stödjande 

miljöer, att uppleva 

sin fysiska kapacitet 

som otillräcklig och 

att inte ha införlivat 

fysisk aktivitet som 

en vana.   
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metod 
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England 

Att utforska hur 

personer 

nyligen 

diagnostiserade 

med diabetes 

typ 2 ser på 

egenvården av 

sjukdomen  

gällande 

kosthållning 

och fysisk 

aktivitet, och att 

jämföra denna 

med den 

professionella 

vårdpersonalens 

syn på 

densamma. 

Patienter på ett sjukhus i 

Storbritannien som blivit 

diagnostiserade med diabetes 

typ 2 de senaste två åren, samt 

vårdpersonal aktiv inom 

diabetesvård. Patienter 

tillfrågades via brev om de ville 

delta i studien. Samtliga 

tillfrågade hade deltagit, helt 

eller delvis, i ett 

utbildningsprogram för 

egenvård av diabetes typ 2, 

tillhandahållet av kliniken 

patienterna vårdades inom. 

Totalt 16 patienter i åldrarna 45 

– 73 år deltog i studien, varav 

sex var kvinnor. Sju personer 

ur olika yrkeskategorier, 

däribland en 

diabetessjuksköterska, två 

dietister och två 

specialistläkare, tillfrågades om 

att delta. Samtliga tackade ja. 

All vårdpersonal var aktiv inom 

diabetesvård. 

Explorativ kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer och 

fokusgrupper. Sju intervjuer hölls 

med sjukvårdspersonal från olika 

yrkeskategorier. Frågorna 

fokuserade på vårdpersonalens syn 

på hur patienter reagerar när de 

först får sin diagnos, vad patienter 

finner lätt eller svårt med att 

genomföra livsstilsförändringar, 

hur väl de hanterar sjukdomen i 

vardagen och vanliga 

missuppfattningar rörande 

sjukdomen. Varje intervju pågick 

cirka 30 – 40 minuter. Sex 

fokusgrupper hölls med två till fyra 

patienter i varje grupp, där varje 

fokusgrupp pågick cirka 60 

minuter. Diskussionerna kretsade 

kring liknande frågor som de som 

ställts till vårdpersonalen under 

intervjuerna. Samtliga intervjuer 

och fokusgrupper spelades in och 

transkriberades för analys. 

Övergripande teman identifierades i 

materialet genom tematisk analys. 

 

 

Begränsad fysisk 

kapacitet och 

omgivningsfaktorer 

som dåligt väder och 

hårt trafikerade vägar 

utgjorde hinder 

specifika för fysisk 

aktivitet bland 

patienterna, och 

uppmärksammades av 

såväl patienter som den 

professionella 

vårdpersonalen. 

Författarna till studien 
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artikeln håller medelhög 
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resultat 
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Kanada 

Att bedöma 

hindrande och 

underlättande 

faktorer för att 

delta i ett 

aktivitetsprogram 

och följsamhet 

till fysisk 

aktivitet efter 

fullföljt program. 

32 individer i Kanada med 

diabetes typ 2, som deltagit 

i ett träningsprogram under 

en tidigare studie, där 

effekten av kostrådgivning 

jämfördes med effekten av 

fysisk aktivitet på 

kroppsvikt och 

kardiovaskulära 

riskfaktorer.  

Dessa 32 individer 

tillfrågades över telefon om 

att delta i uppföljande 

fokusgrupper, varav 18 

tackade ja. Två av dessa 

avstod senare att delta, 

varför det slutgiltiga urvalet 

bestod av 16 individer. Sju 

av dessa var kvinnor. 

  

 

 

Kvalitativ studie med 

fokusgrupper. Under 

fokusgrupper presenterades 

först utfallet för de deltagare 

som fullföljt minst 75 procent 

av träningsprogrammet från den 

tidigare studien. Därefter 

diskuterades fem frågor: ”Vad 

tror du det beror på att inte alla 

fullföljde minst 75 procent av 

träningsprogrammet?”, ”Utifrån 

dina erfarenheter av 

träningsprogrammet, vad hade 

underlättat för dig att fullfölja 

minst 75 procent av 

sessionerna?”, ”Vilka typer av 

fysisk aktivitet ägnar du dig åt 

idag?”, ”Vad beror det på att du 
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fysiskt aktiv?” och ”Hur har du 

lyckats integrera fysisk aktivitet 
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Fokusgrupperna spelades in och 
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Personlig motivation var 

en kritisk faktor för 

möjligheten att vara 

fysiskt aktiv både under 

och efter 

träningsprogrammet. 
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att ha tillgång till personal 

under 

träningsprogrammet. 
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stöd och fungerade som 

en motivationsfaktor både 

för att närvara vid 

träningssessioner och för 

att genomföra dem på ett 

bra sätt. Deltagarna i 

studien fann det svårt att 

efter programmets slut 

tillämpa den fysiska 

aktiviteten utan samma 

professionella stöd. För 

många deltagare innebar 

begränsningar i fysisk 

kapacitet till följd av olika 

sjukdomar och tillstånd, 

svårigheter att vara 

regelbundet fysiskt aktiv.  

 

Författarna till studien 
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artikeln håller 

medelhög kvalitet. 
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physical activity in  

women and men: a 

qualitative study in  

French adults with 

type 2 diabetes, 

belonging to a 

patients' association.  

 

Health & Social 

Care In The 

Community,  

16(5), 511-520. doi: 

10.1111/j.1365-

2524.2008.00773.x 

 

 

Frankrike 

Att utvärdera 

upplevda motiv 

för regelbunden 

fysisk aktivitet 

hos manliga 

och kvinnliga 

individer med 

typ 2-diabetes, 

involverade i 

en 

patientförening. 

Individer med diabetes typ 2, 

tillhörande den franska 

patientföreningen ”Move for 

health”. Inklusionskriterier 

för att delta i studien var att 

deltagarna skulle vara 

diabetiker, ha genomgått ett 

program för fysisk aktivitet 

initierat av ”Health´s Pole” 

och ha varit regelbundet 

fysiskt aktiva i minst ett år 

inom patientföreningen. 

Personer som överensstämde 

med inklusionskriterierna 

kontaktades av föreningen 

med en förfrågan om att delta 

i studien. Deltagare valdes 

sedan ut slumpvis från de 

som velat delta. Totalt 23 

personer i åldrarna 35 – 78 år 

deltog i studien, varav 14 var 

kvinnor. 

Kvalitativ studie med intervjuer. 

Enskilda semistrukturerade 

intervjuer bestående av tre delar 

hölls med varje studiedeltagare. I 

en första del ombads deltagarna 

att berätta om sig själva och sin 

historia. Deltagarna fick frågor 

som ”kan du berätta om din 

personliga historia?” och ”hur 

påverkar sjukdomen dig i 

vardagen?”. I intervjuns andra del 

diskuterades deltagarnas motiv för 

att vara regelbundet fysiskt aktiva 

och innehöll frågor som ”vad 

betyder fysisk aktivitet för dig?”, 

”vilken roll spelar fysisk aktivitet 

i hanteringen av din sjukdom?” 

och ”vilka fördelar innebär fysisk 

aktivitet för dig?”. I den tredje 

delen samman-fattades intervjuns 

innehåll och deltagarna fick 

möjlighet att lyfta sådant som inte 

framkommit under intervjun. 

Samtliga intervjuer 

transkriberades och analyserades 

med innehållsanalys.   

 

Deltagare angav 

sociala och 

psykologiska motiv 

för fysisk aktivitet. 

Att vara fysiskt aktiv 

inom 

patientföreningen 

var för deltagarna 

förknippat med att 

känna tillhörighet, 

en möjlighet till 

socialt umgänge med 

andra, att få och ge 

stöd och att utbyta 

erfarenheter och 

kunskaper. Att vara 

fysisk aktiv var 

relaterat till 

välbefinnande, 

hälsofördelar, 

förbättrad självbild 

och viktkontroll. 

Författarna till studien 

bedömde med hjälp av en 

granskningsmall att artikeln 

håller medelhög kvalitet. 

 

Styrkor + 

 tydlig    metodbeskrivning 

 lättöverskådligt resultat 

 forskarna argumenterar för 

potentiella svagheter med 

studien 

 

Svagheter -  

deltagarna var aktiva inom en 

patientförening som arbetar för 

ökad fysisk aktivitet, varför 

resultatet troligen inte går att 

applicera på diabetespatienter i 

stort (behöver inte vara en 

svaghet då kvalitativa studier 

inte syftar till att kunna 

generaliseras) 
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Författare/år/ 

artikeltitel/tidskrift 

/land 

Syfte Population/kontext och 

urval 

Design och metod Resultat Gradering 

Jansink, R., 

Braspenning, J., van 

der Weijden, T., 

Elwyn, G., & Grol, 

R. (2010).  

 

Primary care nurses  

struggle with 

lifestyle counseling 

in diabetes care: a 

qualitative analysis.  

 

BMC Family 

Practice, 1141. 

doi:10.1186/1471-

2296-11-41 

 

 

Nederländerna 

 

Att öka 

förståelsen för 

vilka hinder 

sjuksköterskor 

möter i samband 

med 

livsstilsrådgivning 

till patienter med 

diabetes typ 2. 

    Sjuksköterskor på 

vårdcentraler i 

Nederländerna, involverade 

i diabetesvård. Av 70 

kliniker som deltagit i RCT-

studien ”MILD study” 

tillfrågades sjuksköterskor 

från de första tolv 

klinikerna via telefon om att 

delta i en intervju. 

Slutgiltigt urval bestod av 

sammanlagt tretton 

sjuksköterskor, med minst 

en representant från varje 

klinik. En deltagare valde 

att lämna studien efter 

intervjun. Alla deltagare var 

kvinnor i åldrarna 27 till 51 

år. 

 

 

Explorativ kvalitativ studie 

som använde semistrukturerade 

intervjuer för insamling av 

data. Tretton sjuksköterskor 

intervjuades enskilt utifrån en 

förberedd guide med öppna 

frågor, där deltagarna 

uppmanades att beskriva vilka 

hinder de upplever i samband 

med livsstilsrådgivning utifrån 

tre olika perspektiv; 

sjuksköterskans, patientens och 

organisationens. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades 

ordagrant för analys, genom 

vilken övergripande kategorier 

identifierades i materialet. En 

deltagare lämnade studien efter 

intervjun, varför analysen 

baserades på tolv intervjuer.  

 

 

Sjuksköterskor beskrev 

hinder för en 

tillfredsställande 

livsstilsrådgivning på tre 

nivåer: på 

sjuksköterskenivå, på 

patientnivå och på 

organisationsnivå. Några 

sjuksköterskor menade att 

de saknade nödvändig 

kompetens och tid. Patienter 

kunde ha begränsad 

kunskap om hälsosamma 

levnadsvanor, låg självinsikt 

och bristande motivation 

och disciplin. Ur ett 

organisatoriskt perspektiv 

beskrevs av vissa 

sjuksköterskor att tillräckligt 

med tid och resurser 

saknades för en effektiv 

livsstilsrådgivning. 

 

Författarna till studien 

bedömde med hjälp av 

en granskningsmall att 

artikeln håller 

medelhög kvalitet. 

 

Styrkor + 

 lättöverskådligt 

resultat 

 forskarna 

argumenterar för 

potentiella svagheter 

med studien  

 

Svagheter - 

 enbart kvinnor 

deltog i studien 

 svårtolkad kontext 

 otydlig beskrivning 

av urvalsförfarandet 

litet urval 
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Författare/år/ 

artikeltitel/tidskrift 

/land 

Syfte Population/kontext och 

urval 

Design och metod Resultat Gradering 

Laranjo, L., Neves, A. 

L., Costa, A., Ribeiro, 

R. T., Couto, L., &  

Sá, A. B (2015).  

 

Facilitators, barriers  

and expectations in the  

self-  management of  

type 2 diabetes-  

a qualitative study 

from Portugal.  

 

The European Journal  

Of General Practice,  

21(2), 103-110. 

doi:10.3109/ 

13814788.2014.1000855 

 

 

Portugal 

Att ur patientens 

perspektiv 

undersöka faktorer 

som underlättar 

respektive försvårar 

egenvård och vilka 

förväntningar 

patienter har på 

egenvården. 

Patienter 18 år eller äldre med 

diabetes typ 2 i Portugal. 

Deltagare rekryterades från 

en diabetesklinik med hjälp 

av ett bekvämlighetsurval. 

Inklusionskriterier var 

patienter med diabetes typ 2 

som var över 18 år. 

Exklusionskriterier var 

personer som inte talade 

portugisiska, personer som 

haft sjukdomen mindre än ett 

år och personer med kognitiv 

funktionsnedsättning. 

Patienter som överensstämde 

med inklusionskriterier 

kontaktades via telefon med 

en förfrågan om att delta i 

studien. 16 personer tackade 

ja, varav nio var kvinnor.  

Deskriptiv kvalitativ 

studie. Fokusgrupper 

användes för insamling av 

data. Tre fokusgrupper 

med sex, sex respektive 

fyra deltagare hölls där 

varje fokusgrupp varade 

cirka 45 – 60 minuter. En 

förtestad ämnesguide med 

öppna frågor användes som 

stöd för diskussionernas 

fokus. Exempel på frågor 

var "Vad vet du om 

behandlingen av diabetes 

typ 2?", "Vad tror du att 

din roll i behandlingen 

är?", "Har du några 

svårigheter att hantera 

sjukdomen?" och "Är det 

något som underlättar 

hanteringen? 

Fokusgrupperna filmades 

och transkriberades 

ordagrant och materialet 

analyserades med 

innehållsanalys. 

 

Bristande 

motivation och att 

inte ha införlivat 

fysisk aktivitet som 

en vana var de 

vanligast 

förekommande 

förklaringarna till att 

inte vara 

regelbundet fysiskt 

aktiv bland 

patienterna.  

Författarna till studien bedömde 

med hjälp av granskningsmallen 

att artikeln håller hög kvalitet. 

 

Styrkor + 

 tydlig metodbeskrivning där 

forskarna argumenterar för 

sina val 

 tidigare outforskad 

population på det aktuella 

området 

 lättöverskådligt resultat 

 forskarna argumenterar för 

potentiella svagheter med 

studien 

 forskarna ger förslag på 

vidare forskning 

 

Svagheter -  

 fokusgrupper hölls där 

patienter normalt får sin vård 

- kan hämma deltagarna att 

tala öppet 

 relativt litet urval (behöver 

inte vara en svaghet) 
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Författare/år/ 

artikeltitel/tidskrift 

/land 

Syfte Population/kontext och urval Design och metod Resultat Gradering 

Lawton, J., Ahmad, 

N., Hanna, L., 

Douglas, M., & 

Hallowell, N. 

(2006).  

 

'I can't do any 

serious  

exercise': barriers to  

physical activity  

amongst people of  

Pakistani and Indian 

origin with  

Type 2 diabetes.  

 

Health Education 

Research, 21(1), 43-

54. doi:her/cyh042 

 

 

Skottland 

Att utforska  

upplevelser 

och 

erfarenheter 

av fysisk 

aktivitet som 

en del i 

diabetesvården 

hos typ 2-

patienter med 

Pakistanskt 

eller Indiskt 

ursprung. 

Patienter med diabetes typ 2 med 

Pakistanskt eller Indiskt ursprung, bosatta i 

Edinburgh, Skottland. Deltagare till 

studien rekryterades från fem olika sjukhus 

i Edinburgh, Skottland som hade en hög 

andel patienter med diabetes typ 2 av 

Pakistanskt och Indiskt ursprung. 

Vårdpersonal på respektive sjukhus 

kontaktade patienter via brev med en 

förfrågan om att delta i studien. Ytterligare 

rekrytering skedde genom att patienter 

tillfrågades i person, ansikte mot ansikte, 

och de ombads dessutom att 

rekommendera andra lämpliga deltagare 

till studien. Alla deltagare var av antingen 

pakistanskt eller indiskt ursprung, var 18 år 

eller äldre och diagnostiserade med 

diabetes typ 2. Patienter från Bangladesh 

exkluderades på grund av logistiska 

svårigheter att inkludera dem i studien. 

Urvalet av studiedeltagare skedde med 

hänsyn till inklusions- och 

exklusionskriterierna och med avsikt att 

uppnå så stora variationer som möjligt 

avseende ålder, kön och tid sedan diagnos. 

Totalt 32 deltagare i åldrarna 40 – 79 år 

rekryterades till studien. 17 av dessa var 

kvinnor. 

 

Explorativ kvalitativ 

studie med djupintervjuer 

som datainsamlingsmetod. 

Forskarna tillämpade 

grounded theory genom 

forskningsprocessen. De 

32 deltagarna intervjuades 

utifrån en ämnesguide som 

reviderades under studiens 

gång, allt eftersom nya 

teman framträdde ur 

materialet. En slutgiltig 

lista över relevanta 

områden som behandlades 

under intervjuerna 

innehöll bland annat frågor 

om nuvarande och tidigare 

involvering i fysisk 

aktivitet, hindrande och 

underlättande faktorer för 

fysisk aktivitet och 

upplevda effekter av fysisk 

aktivitet på hälsan. Data 

analyserades allt eftersom 

den samlades in, i enlighet 

med grounded theory. 

I stort sätt alla deltagare 

var medvetna om att de 

borde se fysisk aktivitet 

som en central del i 

hanteringen av 

sjukdomen. Många 

angav att tidsbrist gjorde 

det svårt att vara fysiskt 

aktiv. Några kvinnor 

menade att kulturella 

normer, där gifta kvinnor 

förväntades sköta om 

hemmet, begränsade 

möjligheten att vara 

fysiskt aktiv. 

Inskränkningar i fysisk 

kapacitet, dåligt väder 

och begränsad tillgång 

till kulturellt anpassade 

lokaler utgjorde andra 

hinder för fysisk 

aktivitet. Många 

deltagare hade en syn på 

sjukdomen som sprungen 

ur externa faktorer, 

bortom deras egen 

kontroll. 

Författarna till studien 

bedömde med hjälp av 

en granskningsmall att 

artikeln håller hög 

kvalitet. 

 

Styrkor + 

 tydlig 

metodbeskrivning 

 resultatet är lätt att 

följa 

 forskarna 

argumenterar för 

potentiella 

svagheter med 

studien 

 forskarna ger 

förslag på vidare 

forskning 

 

Svagheter -  

 potentiell 

språkförbistring  



 

Författare/år/ 

artikeltitel/tidskrift 

/land 

Syfte Population/kontext och urval Design och metod Resultat Gradering 

Lidegaard, L. P., 

Schwennesen, N., 

Willaing, I., & Færch, 

K. (2016).  

 

Barriers to and  

motivators for physical 

activity among people 

with Type 2 diabetes: 

patients' perspectives.  

 

Diabetic Medicine, 

33(12), 1677-1685. 

doi:10.1111/dme.13167 

 

 

Danmark 

Att utforska 

patienters 

perspektiv 

kring vad som 

hindrar 

respektive 

motiverar till 

fysisk aktivitet 

hos en grupp 

överviktiga 

eller feta 

individer med 

dåligt reglerad 

typ 2-diabetes. 

Överviktiga eller feta individer med 

dåligt reglerad diabetes typ 2 i 

Köpenhamn, Danmark. Potentiella 

deltagare identifierades via ett 

patientregister på en diabetesklinik. 

118 personer tillfrågades via brev 

om de ville delta i studien, varav 22 

personer tackade ja. Av resterande 

personer kontaktades 30 via telefon 

varefter ytterligare 6 personer valde 

att delta. Totalt 28 deltagare i 

åldrarna 39 – 71 år rekryterades till 

studien. 15 av dessa var män. 

Deltagare valdes ut för att täcka så 

stora variationer som möjligt 

avseende ålder, kön, hur lång tid de 

haft sjukdomen, civilstånd och 

boendesituation. Personer över 80 

år och de som redan deltog i en 

studie exkluderades.  

 

Explorativ kvalitativ studie 

som använde fokusgrupper 

för insamling av data.  

Fyra fokusgrupper om tre 

timmar hölls med 6 - 9 

personer i varje grupp, där 

tre övergripande frågor 

diskuterades; ”vilka är dina 

erfarenheter av fysisk 

aktivitet?”, ”vad hindrar dig 

från att vara fysiskt aktiv?” 

och ”vad uppmuntrar dig att 

vara fysiskt aktiv?”. Ljud 

och bild togs upp från 

fokusgrupperna och 

materialet transkriberades 

ordagrant för analys, i 

vilken övergripande teman 

identifierades i materialet 

genom så kallad tematisk 

analys. 

 

Begränsad fysisk 

kapacitet och 

logistiska 

svårigheter så som 

tidsbrist, utgjorde 

hinder för att vara 

fysiskt aktiv bland 

deltagarna. Att vara 

fysiskt aktiv med 

andra, att sätta upp 

mål för och att följa 

den fysiska 

aktivitetens effekter 

över tid var 

motivationsfaktorer.  

Författarna till studien 

bedömde med hjälp av en 

granskningsmall att artikeln 

håller hög kvalitet.  

 

Styrkor + 

 tydlig metodbeskrivning 

 lättöverskådligt resultat 

 forskarna argumenterar 

för potentiella svagheter 

med studien 

 forskarna ger förslag på 

vidare forskning 

 

Svagheter - 

 merparten av studie-

deltagarna var redan 

fysiskt aktiva vid 

studiens start 
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Författare/år/ 

artikeltitel/tidskrift 

/land 

Syfte Population/kontext och urval Design och metod Resultat Gradering 

Miller, S. T., & 

Marolen, K. (2012).  

 

Physical activity-

related experiences,  

counseling 

expectations, 

personal 

responsibility,and 

altruism among  

urban African  

American women  

with type 2 diabetes.  

 

The Diabetes 

Educator, 38(2), 

229-235. 

doi:10.1177/01457 

21712437558 

 

 

USA 

Att utforska 

erfarenheter och 

uppfattningar 

relaterade till fysisk 

aktivitet bland 

underaktiva 

afroamerikanska 

kvinnor med 

diabetes typ 2, 

bosatta i städer, samt 

deras förväntningar 

på 

sjukvårdsrådgivning. 

 

 

Underaktiva afroamerikanska kvinnor 

med diabetes typ 2, bosatta i städer. 

Deltagare rekryterades från en 

öppenvårdsklinik utifrån följande 

inklusionskriterier: afroamerikanska 

kvinnor i åldrarna 21 – 50 år, 

diagnostiserade med diabetes typ 2 i 

minst sex månader och som var fysiskt 

underaktiva utifrån en definition av 

”Center for Disease Control and 

Prevention and the American College 

of Sports Medicine”.  Rekrytering 

skedde dels genom att flygblad sattes 

upp vid kliniken för intresseanmälan 

och dels i samband med att patienter 

besökte en endokrinolog på kliniken, 

där de som uppfyllde 

inklusionskriterierna informerades om 

studien och tillfrågades om att delta. 

Samtliga kvinnor som överensstämde 

med studiens inklusionskriterier och 

som uttryckt en vilja om att delta 

inkluderades sedan i studien. Totalt 

elva kvinnor deltog. 

Explorativ kvalitativ studie 

med fokusgrupper. 

Deltagare delades upp i två 

fokusgrupper. Som stöd för 

diskussionerna användes en 

förberedd guide med öppna 

frågor. Exempel på frågor 

som diskuterades var ”vad 

tänker du på när du hör 

fysisk aktivitet?”, ”kan du 

nämna en sak eller situation 

som försvårar för dig att 

vara regelbundet fysiskt 

aktiv?” och ”kan du nämna 

en sak eller situation som 

underlättar för dig att vara 

regelbundet fysiskt aktiv?” 

Ljud och bild togs upp från 

fokusgrupperna och 

materialet transkriberades 

ordagrant. Materialet 

analyserades baserat på en 

innehållsanalys.  

Andra prioriteringar 

och bristande 

motivation utgjorde 

betydande hinder för 

fysisk aktivitet bland 

deltagarna. 

Författarna till 

studien bedömde 

med hjälp av 

granskningsmallen 

att artikeln håller 

medelhög kvalitet. 

 

Styrkor + 

 tydlig 

metodbeskrivning 

 lättöverskådligt 

resultat 

 

Svagheter -  

 litet urval 

(behöver inte 

vara en svaghet) 

 forskarna 

argumenterar inte 

för potentiella 

svagheter med 

studien    
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Författare/år/ 

artikeltitel/tidskrift 

/land 

Syfte Population/kontext och urval Design och metod Resultat Gradering 

Visram, S., Bremner, 

A. S., Harrington, B. 

E., & Hawthorne, G. 

(2008).  

 

Factors affecting  

uptake of an 

education and 

physical activity  

programme for 

newly  

diagnosed type 2 

diabetes.  

 

European Diabetes 

Nursing, 5(1), 17-22. 

doi:10.1002/edn.97  

 

England 

Att 

undersöka 

faktorer som 

inverkade på 

diabetes typ 

2-patienters 

förmåga att 

tillgodogöra 

sig ett 

utbildnings- 

och aktivitets 

program. 

Patienter i Newcastle, England, diagnostiserade med 

diabetes typ 2, och som deltagit i ett specifikt 

utbildnings- och aktivitetsprogram för patienter 

nyligen diagnostiserade med typ 2-diabetes. Alla 

deltagare i ett utbildnings- och aktivitetsprogram 

(som erbjuds alla patienter i Newcastle-upon-Tyne 

som nyligen diagnostiserats med diabetes typ 2), 

tillfrågades under programmets första session om de 

senare ville delta i en uppföljning. Deltagare valdes 

ut med ett avsiktligt urval i syfte att få med 

representanter från alla de pågående sex kurserna i 

programmet. Totalt elva deltagare i åldrarna 30 – 83 

år som genomgått programmet ingick sedermera i 

uppföljningen och deltog i fokusgrupper, varav sju 

av dessa var män. Personer som velat delta i 

uppföljningen, men som inte genomgått utbildnings- 

och aktivitetsprogrammet, identifierades och 

tillfrågades via brev om att delta i en intervju. Ur 

dessa valdes tolv personer ut med hjälp av ett 

avsiktligt urval med syfte att uppnå variationer i 

ålder, kön och socioekonomiskt status. Material från 

två av intervjuerna användes inte analysen då en av 

deltagarna senare deltog i programmet, och den 

andra inte velat svara på intervjufrågorna. De 

resterande tio intervjudeltagarna var i åldrarna 42 – 

87 år. Sju av dessa var kvinnor. 

 

Deskriptiv kvalitativ studie 

med fokusgrupper och 

semistrukturerade 

intervjuer.   

Två fokusgrupper hölls 

och utgick från 

ämnesguider där bland 

annat programmets 

tillgänglighet, upplägg och 

innehåll samt deltagarnas 

upplevelser av att delta i 

programmet togs upp till 

diskussion. Intervjuer hölls 

utifrån en intervjuguide 

där deltagarna bland annat 

tillfrågades om sina 

kunskaper om diabetes och 

anledningar till att inte 

delta i utbildnings- och 

aktivitetsprogrammet. 

Materialet från 

fokusgrupperna och 

intervjuerna 

transkriberades för analys 

genom vilken 

övergripande teman 

identifierades.  

 

Deltagare i båda 

grupperna hade 

begränsad 

förståelse för 

sjukdomens 

allvarlighetsgrad 

och de 

potentiella 

fördelarna med 

fysisk aktivitet, 

vilket utgjorde 

betydande 

hinder för att 

vara fysiskt 

aktiv.   

Författarna till 

studien bedömde 

med hjälp av en 

granskningsmall 

att artikeln håller 

medelhög kvalitet. 

 

Styrkor + 

 tydlig metod-

beskrivning 

 forskarna 

argumenterar 

för potentiella 

svagheter med 

studien 

 forskarna ger 

förslag på 

vidare 

forskning 

 

Svagheter - 

 bristfällig 

diskussion 

 litet urval 

(behöver inte 

vara en 

svaghet) 
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8 Cinahl Plus 

20170120 

1 OR 2 56.937    

9 Cinahl Plus 

20170120 

4 OR 5 OR 6 OR 7 65.248    

10 Cinahl Plus 

20170120 

3 AND 8 AND 9 

 Peer reviewed 

 Engelska 

 2006-2016 

81 19 7 4 

 

 

  



 

Sökstrategi: Medline 20170120 

# Databas Sökord Resultat av 

sökningen 

Urval 1: 

Titlar 

Urval 2: 

Abstract 

Inkluderade 

i studien 

1 Medline 

20170120 

"Physical activity" Fri 

text 

79.999 

 
   

2 Medline 

20170120 

(MH "Exercise") 78.172    

3 Medline 

20170120 

(MH "Diabetes Mellitus, 

Type 2") 

100.059    

4 Medline 

20170120 

"barriers" Fri text 

 

94.039 

 

   

5 Medline 

20170120 

(MH "Motivation") 55.161    

6 Medline 

20170120 

"Motivators" Fri text 1.263    

7 Medline 

20170120 

"Facilitatators" Fri text 8.208    

8 Medline 

20170120 

1 OR 2 137.731    

9 Medline 

20170120 

4 OR 5 OR 6 OR 7 151.101    

10 Medline 

20170120 

3 AND 8 AND 9 

 Engelska 

 2006-2016 

170 26 7 4 

  



 

Sökstrategi: Psycinfo 20170120 

# Databas Sökord Resultat av 

sökningen 

Urval 1: 

Titlar 

Urval 2: 

Abstract 

Inkluderade 

i studien 

1 Psychinfo 

20170120 

DE ”Physical activity” 14.127    

2 Psychinfo 

20170120 

DE ”Exercise” 24.460    

3 Psychinfo 

20170120 

DE ”Type 2 Diabetes” 2.697    

4 Psychinfo 

20170120 

Barrier* Fri text 55.465    

5 Psychinfo 

20170120 

DE ”Motivation” 65.078    

6 Psychinfo 

20170120 

Motivat* Fri text 196.677    

7 Psychinfo 

20170120 

"Facilitator*" Fri text 11.145    

8 Psychinfo 

20170120 

1 OR 2 32.563    

9 Psychinfo 

20170120 

4 OR 5 OR 6 OR 7 255.891    

10 Psychinfo 

20170120 

3 AND 8 AND 9 

 Peer reviewed 

 Engelska 

 2006-2016 

58 24 5 2 

 

 


