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Sammanfattning 

Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en progressiv sjukdom. I Sverige har ca 4 % av 

befolkningen diabetes varav 85-90 % utgör diabetes mellitus typ 2. För personer som insjuknar 

i diabetes innebär sjukdomen regelbundna kontroller av blodsocker och årliga kontroller hos 

läkare och diabetessjuksköterska. Egenvård och utbildning i egenvård ökar förståelsen för 

sjukdomen och reducerar komplikationer. Fysisk aktivitet som leder till förbättring av 

livskvaliteten är betydelsefull i behandlingen. 

Syfte: Att beskriva upplevelsen av fysisk aktivitet samt faktorer vilka påverkar den fysiska 

aktiviteten och välbefinnandet. 

Metod: En systematisk litteraturstudie med deskriptiv design. I studien inkluderades tio 

vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Artiklarna analyserades med 

hjälp av innehållsanalys i enighet med Graneheim och Lundman.  

Resultat: Resultatet presenterades i två teman: Upplevelse av utförande av fysisk aktivitet och 

Faktorer som leder till förbättring av fysisk aktivitet och välbefinnande. För personer med 

diabetes mellitus typ 2 ledde utövandet av fysisk aktivitet till ökad nivå av välbefinnande och 

förbättrad känsla av välbefinnande. Motivationen var betydelsefull för att kunna utöva fysisk 

aktivitet. Personer som insjuknade i diabetes behövde hjälp med att övervinna hinder så att 

fysisk aktivitet inte upplevs som betungande. Socialt stöd var betydelsefullt för personer med 

diabetes mellitus typ 2 där familjen utgjorde en källa för socialt stöd. Olika gruppaktiviteter 

uppskattades och hjälpte till för att öka förståelse för sjukdomen men bidrog också till en känsla 

av välmående och skapandet av nya kontakter.  

Slutsats: Fysisk aktivitet är betydelsefull för personer med diabetes mellitus typ 2. Motivation 

till fysisk aktivitet är en faktor för livsstilsförändringar som fysisk aktivitet. Distriktssköterskan 

behöver kunskaper för att kunna motivera personer med diabetes mellitus typ 2 till 

livsstilsförändringar, personalen behöver även kunna tolka personernas motivation på rätt sätt. 

Att utbildning anpassas till individen genom personcentrerad vård är av betydelse. 

Nyckelord: diabetes mellitus typ 2, fysisk aktivitet, livsstilsförändringar, motivation, 

patientutbildning, upplevelse, välbefinnande  

 



 

 

Abstract 

Background: About 4% of the Swedish population suffers from diabetes. Type 2 diabetes 

mellitus is a progressive condition and represents 85-90% of all cases of type 2 diabetes 

mellitus. Individuals, who develop diabetes, will require regular blood glucose tests and annual 

medical examinations. Self-care and self-care education increases awareness of the disease 

which in turn reduces complications. Physical activity leading to improvement of quality of life 

is important in treatment. 

Aim: To describe the experience of physical activity and factors that influence physical activity 

and well-being. 

Method: A systematic literature review with descriptive design. The study included ten 

scientific articles with both qualitative and quantitative approach. The articles were analyzed 

according Graneheim and Lundman. 

Result: The results presented in two themes: Experience of the performance of physical activity 

and factors that lead to improvement in physical activity and well-being. For persons with type 

2 diabetes mellitus the practice of physical activity has generated an increased level of well-

being and an improved sense of wellbeing. The motivation was important to exercise physical 

activity. A person diagnosed with diabetes required help to overcome barriers in order to not 

perceive physical activity burdensome. Social support was important for persons with type 2 

diabetes mellitus where the family was a source of social support. Various group activities was 

appreciated and helped to increase understanding of the disease but also contributed to a sense 

of well-being and the creation of new contacts. 

Conclusion: Physical activity is important for people with type 2 diabetes mellitus. Being 

motivated performing physical activity is an important factory in changing the person’s 

behavior regarding the illness. Caregivers need knowledge in order to motivate people with type 

2 diabetes mellitus, this to correct interpret the patients personal motivation and changes in its 

lifestyle. Equal important is to adapt the education to the individual receiving it, something that 

is confirmed in several studies that emphasize the importance of person-centered care. 

Keyword: type 2 diabetes mellitus, physical activity, lifestyle changes, motivation, patient 

education, experience, wellbeing 
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1 Inledning 

Författarna i studien arbetar som sjuksköterskor och har erfarenheter och kunskaper av 

diabeteshantering från primärvården och äldreomsorgen. Att få diagnosen diabetes mellitus 

typ 2 (T2DM) innebär livsstilsförändringar för de personer som insjuknat samt regelbundna 

kontakter med sjukvården. Flertalet som insjuknar får sin diagnos senare i livet. Att acceptera 

sin diagnos, behandling och tillämpa förändringar i vardagen kan göra det lättare att hantera 

sjukdomen (Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki & Pietilä, 2013). Egenvård är en central del i 

behandlingen och distriktssköterska har ansvar för att ge stöd, undervisa och motivera 

personen till att förändra sin livsstil. Den stora utmaningen för oss som distriktsköterskor är 

att motivera personer till fysisk aktivitet då den skyddar mot följdkomplikationer. I studien av 

Zethelius, Gudbjörnsdottir, Eliasson, Eeg-Olofsson och Cederholm (2013) framgick att fysisk 

aktivitet hos både män och kvinnor med T2DM minskar risken både för hjärt- och 

kärlsjukdomar och mortalitet.  

2 Bakgrund 

2.1 Diabetes mellitus typ 2 

Diabetes mellitus beskrivs av World Health Organisation [WHO], 2015a) som en metabolisk 

sjukdom och klassificeras som typ -1 diabetes, typ -2 diabetes och graviditetsdiabetes. 

Diabetes mellitus är ett växande folkhälsoproblem och ökar globalt. Enligt 

Världshälsoorganisationens (WHO, 2015a) senaste statistik beräknas att 9 % av alla vuxna i 

världen har diabetes varav T2DM står för 90 %. Enligt Bergman (2013) har 285 miljoner 

människor diabetes och fram till år 2030 förväntas antalet stiga till 552 miljoner. Störst ökning 

av diabetes förväntas i Afrika. Enligt American Diabetes Association (ADA, 2012) har 79 

miljoner människor prediabetes. Ärftlighet anses vara en bidragande orsak till prediabetes 

men matvanor, fysisk inaktivitet och övervikt är lika viktiga.  

I Sverige har ca 4 % av befolkningen diabetes, 85-90 % är T2DM, resten är diabetes mellitus 

typ 1 (Zethelius et al., 2013). Diabetesprevalensen ökar kraftigt efter 50 – 60 års ålder, där 

hereditet, livsstils- och miljöfaktorer har väsentlig betydelse för utveckling av sjukdomen. Hos 

mer än 80 % förkommer övervikt framför allt i form av bukfetma (Zethelius et al., 2013; 

WHO, 2015a).  

Symtom på T2DM utvecklas smygande, upplevelse av ökad urinmängd, törst och ibland 

viktnedgång förekommer. I vissa fall upptäcks T2DM hos personer vid rutinkontroller hos 
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läkare (Bergman, 2013). När diagnosen ställs så har sjukdomskomplikationer redan 

uppkommit (WHO, 2015a). Diagnostiska kriterier för diabetes baseras på minst två förhöjda 

p-glukosvärden (>7,0 mmol/l) som tagits fastande vid olika tillfällen eller 2 timmar efter 

peroral glukosbelastning. Diagnosen kan ställas också om p-glukosvärden med symtom på 

sjukdom överstiger 11,1 mmol/l. Hos en frisk individ ligger p-glukosvärden under 7,0 mm/l 

(WHO, 2006). Sjukdomen betecknas som progressiv och innebär en försämring av metabol 

kontroll. Under sjukdomens duration uppstår försämring av pankreas betacellsfunktion. Vid 

T2DM är insulinresistens en central faktor. Insulinresistens innebär att muskel- och 

fettvävnadens förmåga att bryta ner insulin minskar och med betacellsfunktion leder detta till 

ökad nivå av blodsocker (Bergman, 2013; Nolan, Damm & Prentki, 2011). Att tidigt 

identifiera diabetes och starta behandling som innefattar diet, motion, tablettbehandling eller 

behandling med insulin kan begränsa nedbrytning av betacellsfunktion och 

sjukdomsutveckling (Di Loreto et al., 2005). Enligt Oberbach et al. (2006) motverkas 

insulinresistensen genom motion men även T2DM och övervikt motverkas. Effekter kan 

uppnås efter bara fyra veckors regelbunden träning. Hos en frisk individ kompenseras ökade 

glukosupptag i skelettmuskulaturen under träning samtidigt som glukosfrisättning från levern 

ökar. Glukosfrisättning från levern regleras genom ökning av hormonet glukagon som en följd 

av träning varvid halterna av insulin sjunker under tiden ((Fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling [FYSS], 2015). 

 

2.2 Omvårdnad och egenvård vid diabetes 

Enligt Socialstyrelsen [SOS], (2015a, 2015b) utgör patientutbildning kärnan när det gäller 

egenvård vid T2DM. Utbildning ökar patientens förståelse av sjukdomen, hur den bör 

behandlas och ska leda till förbättrade förutsättningar för en välfungerande egenvård. Genom 

personers sjukdomsinsikt medföljer förståelse för det egna ansvaret att följa föreslagna 

rekommendationer gällande kost och medicinering samt fysisk aktivitet. Målet med 

patientundervisning är att personer som drabbats av diabetes ska må bra och upprätthålla sin 

livskvalitet (SOS, 2015a; Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2009). 

Hörnsten, Jutterström, Audulv och Lundman (2010) beskriver personers sjukdomsuppfattning 

som tidskrävande, tiden från att misstänka sjukdom, få diagnos vid läkarbesök och acceptera 

diagnosen kunde variera från några veckor till flera år. Att få en diabetesdiagnos innebar 

livsstilsförändring hos de drabbade, där ofta var nödvändigt att genomföra en omställning från 



 

 

3 

tidigare vardagsrutiner, arbetsförhållande samt rådande familjesituation. Som livsförändringar 

ansågs inte bara kost- och motionsförändringar, ändringar omfattade också krav som följde 

med sjukdomen samt önskan att få leva ett meningsfullt liv (Hörnsten et al., 2010).  

Med egenvård anses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som en person kan utföra själv eller utförs 

med hjälp av en annan som till exempel en närstående efter bedömning av en legitimerad 

yrkesutövare inom hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvård ska följa och utvärdera egenvård 

och se till att egenvård utförs på ett säkert sätt (SOSFS 2012:10). Enligt SBU (2009) är 

implementering av egenvård en aktivitet som den enskilda individen dagligen behöver arbeta 

med för att kunna ta kontroll över sin diabetes i olika livssituationer. Enligt Hörnsten et al. 

(2010) beror personens förståelse, sjukdomsuppfattning och tillämpning av egenvård vid 

diagnostisering på tiden mellan insjuknande och diagnos samt personlig och känslomässig 

upplevelse vid diagnossättning.  

Diabetes är en livslång sjukdom och genom att patienten informeras om vikten av egenvård 

förebyggs komplikationer. Egenvård omfattar fysisk aktivitet, kosthållning och kontroll av 

blodsocker, vikt och blodtryck (Dubé, Valois, Prud’homme, Weisnagel & Lavoie., 2006; 

Halkoaho et al., 2013). Regelbundna besök på fotvården rekommenderas för förebyggande av 

fotsår vilka kan uppstå på grund av dåligt blodcirkulation samt vid nervskada med 

känselbortfall. Socialt stöd behövs när det gäller privata relationer och vid kontakter med 

familjen och vänner (Halkoaho et al., 2013). Enligt Hörnsten et al. (2010) när känslan av att 

egenvård tillämpades infann sig, förbättrades insikt och förståelse om sjukdomen. Detta ledde 

vidare till minskade sjukdomskomplikationer och livsförlängning vilket i sin tur underlättade 

acceptans när diagnos T2DM konstaterades. 

Halkoaho et al. (2013) beskriver att sjuksköterskan i sin profession har ansvar för rådgivning 

och användning av lärda kunskaper vid kontakt med personer som insjuknat i T2DM men 

också personer som behöver rådgivning i hälsofrämjande ändamål. För att kunna utbilda och 

agera rådgivare är det självklart att även sjuksköterskan själv har möjlighet till 

kunskapsutveckling gällande hälsofrämjande arbete. Enligt Distriktssköterskeföreningen 

(2008) ska distriktssköterska främja och återställa hälsan, lindra lidande och förebygga 

sjukdomar. Distriktssköterska ska arbeta förebyggande och främja den psykiska, sociala och 

fysiska hälsa. I sitt arbete ska distriktssköterskan kunna undervisa, vårda och behandla samt 

utföra undersökningar. 
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För sjukvårdspersonal innebär kontakter med personer som har diabetes stora utmaningar då 

människor har olika syn oh möjligheter till livsstilsförändringar. Kontakter mellan 

distriktssköterska och personer med en långvarig sjukdom och dennes närstående skapas i den 

vardagliga samverkan såsom vid omläggningar, blodtryckskontroller eller förskrivning av 

inkontinensartiklar. Att knyta kontakter och skapa förtroende gör det lättare för 

distriktssköterskan att jobba hälsofrämjande och stödja personen med T2DM under 

förändringsprocessen. Personers hälsosyn, önskan och levnadsförutsättningar ska beaktas 

(Halkoaho et al., 2013; Hörnsten et al., 2010; SOS, 2015c). Egenvårdsrådgivning diskuterades 

mellan personer med T2DM, närstående och sjuksköterskor däremot själva genomförandet av 

föreslagna behandlingar och livsstilsförändringar låg hos de drabbade (Halkoaho et al., 2013). 

2.3 Känsla av välbefinnande 

Enligt National Accounts of Well-Being (2009) har begreppet välbefinnande (well-being) och 

dess koppling till människans tillvaro diskuterats sedan Aristoteles, den grekiska filosofen. 

Diskussioner har pågått och pågår fortfarande mellan filosofer och forskare inom vetenskap. 

WHO (1946) fastställde definition hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande, och ej blott frånvaron av sjukdom och välbefinnande”. WHO relaterade 

känslan av välbefinnande till hälsan. Enligt WHO (2012) definierades välbefinnande som 

både subjektiv, objektiv och omfattar individens egen upplevelse av uppfattningar och regler. 

Även Diener (2012) förklarade välbefinnande som flerdimensionell och beroende av hälsa där 

hälsa omfattar både subjektiva och objektiva grunder. Objektivt välbefinnande förknippades 

med de väsentliga ekonomiska förutsättningarna, förebyggande av fysisk skada, livsuppehälle 

mm. Det subjektiva välbefinnandet förknippades med positiva känslor såsom välbehag. 

Känslan av välbefinnande förbättrades samtidigt som levnadsglädje ökade (Wong, 2011) och 

kan enligt De Chavez, Backett-Milburn, Parry och Platt (2005) förklaras som känslovariation 

mellan ångest och extas. 

De Chavez et al. (2005) diskuterade användning av välbefinnande som koncept för de som var 

intresserade av hälsofrämjande arbete, folkhälsa, socialmedicin och medicinsk sociologi. Den 

medicinska litteraturen förenade välbefinnande med fysisk hälsa, och mätmetoder för att 

bedöma nivåer av välbefinnande har diskuterats medan det hälsofrämjande sättet sträckte sig 

mer mot det samhällsgrundande begrepp som förknippades med välmående. 

Enligt Socialstyrelsen (2015a) handlar hälsofrämjande insatser för personer med diabetes om 

förbättring av fysisk, psykisk och socialt välbefinnande. Även Hörnsten et al. (2010) 
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förklarade betydelsen av att personer med T2DM upplevde trygghet och uppskattning i 

kontakt med sjukvårdspersonalen.  

T2DM är mer vanligt förekommande hos äldre individer, många diagnostiseras kring sextio 

års ålder. Vid den åldern kan personen uppleva svårighet att genomföra den livsstilsförändring 

som utgör en viktig del i behandlingen. Majoriteten av de som fått en diagnos godtar 

rekommendationer av en eller annan form av fysisk aktivitet, något som leder till ökat 

välbefinnande och upplevelse av förbättrad livskvalitet (Agardh & Berne, 2009). 

2.4 Fysisk aktivitet 

Människokroppen är byggd för rörelse och vid fysisk aktivitet kan både kroppslig och själsligt 

välmående upplevas. Vid fysiskt arbete påverkas kroppens olika organsystem, pulsen, 

blodtrycket, andningen och hjärtats minutvolym ökar, kroppstemperaturen stiger, 

genomblödning i musklerna och hjärtat stiger. Regelbunden fysisk aktivitet leder till 

förbättring av livskvalitet, tankemönster och sinnesstämning samt en ökning av den fysiska 

kapaciteten och minskar risken för alltför tidig död (FYSS, 2015). 

Fysisk aktivitet definierades enligt Caspersen, Powell och Christenson (1985) som en produkt 

av kroppens muskelrörelse som leder till energiförbrukning. Fysisk aktivitet i det dagliga livet 

kan utföras vid hushålls- och andra vardagssysslor och även yrkesaktiviteter, sport och 

konditionsträning.  

Enligt WHO (2015b, 2015c) utgjorde enkla livsstilsåtgärder som t.ex. fysisk aktivitet ett 

effektivt sätt att förebygga och fördröja uppkomsten av diabetes. WHO rekommenderade 

därför fysisk aktivitet minst 30 minuter dagligen med regelbunden aktivitet med måttlig 

styrka, hälsosam kosthållning med viktkontroll, samt minskning av sockerintag. I 

rekommendationer ingår att personer ska avstå från rökning då tobaksrök ökar risken för hjärt- 

och kärlsjukdomar.  

Trots insikt att T2DM och sjukdomskomplikationer kan förebyggas med fysisk aktivitet 

förblir många personer inaktiva (Morrato, Hill, Wyatt, Ghushchyan & Sullivan, 2007). 

Sjuklighet och dödlighet minskas i alla populationer vid utövande av fysisk aktivitet. 

Självinitierade insatser i samband med en välplanerad tillämpning av fysisk aktivitet leder till 

förbättring av metabol kontroll (Conn et al., 2007). 

Om aktiviteter inte skadar eller utgör någon annan risk anses den vara hälsofrämjande och 

leder således till förbättrad hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2015). Även Praet et al. (2008) 
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diskuterade skadornas effekt vid fysisk aktivitet. Skador undviks genom patientutbildning 

med inlärning om skaderisk. På samma sätt minskar avhopp och flera personer med diabetes 

fullföljde träningsprogram. 

WHO (2015c) har tagit fram en ny strategi för fysisk aktivitet under perioden 2016-2025 i 

vilken det framgår att fysisk aktivitet är en primär rättighet för alla människor. Det är ett 

underlag för att behålla hälsan under hela livet. Fysisk aktivitet är en premiss för både fysisk 

och psykisk hälsa men är också beroende av trygga och engagerande miljöer. För att gynna 

fysisk aktivitet och underlätta utövande ska träningsutrymmen vara lätt åtkomliga och till 

rimliga kostnader (WHO, 2015c). Vuxna, äldre än 18 år, rekommenderas vara fysisk aktiva 

minst 150 minuter i veckan där intensiteten bör vara minst måttlig. Om intensiteten blir högre 

kan nedlagd tid reduceras (Folkhälsomyndigeten, 2011; SOS, 2015a, 2015c).  

För att underlätta motivation för fysisk aktivitet bör träningsplatser vara lätt tillgängliga och 

det bör finnas möjlighet att kunna anpassa träningsprogram, tillgång till stödgrupper är även 

en fördel. En betydande faktor är att rådgivande sjuksköterskor anpassar sin rådgivning kring 

diabetes, rådgivning ska vara mer målinriktad och stimulerande (Gleeson-Kreig, 2015).  

2.5 Problemformulering 

T2DM är en progressiv sjukdom som är vanligt förekommande hos personer efter 50 – 60 års 

ålder. Fysisk inaktivitet anses vara en bidragande faktor vid diabetesförekomst och förorsakar 

ökade kostnader för enskilda individer men även för samhället i stort. Personer med T2DM 

behöver uppmuntras till utförande av fysisk aktivitet då det är ett effektivt sätt att förebygga 

sjukdomskomplikationer. Fysisk aktivitet som hälsofrämjande insats kan utföras på 

individuell nivå vilket gör det angeläget att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet och 

välbefinnande hos personer med T2DM. Om distriktssköterskan har insikt i vad som 

motiverar personer med T2DM till utförandet av fysisk aktivitet kan personen vägledas till att 

hitta sina egna motivationsfaktorer.  

Målet med studien är att utöka distriktssköterskans kunskap och förståelse för vad som 

motiverar personer med T2DM till utförandet av fysisk aktivitet samt att få kunskap om 

personernas upplevelser av fysisk aktivitet och välbefinnande samt vilka faktorer som 

påverkar den fysiska aktiviteten.  
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3 Syfte 

Syftet var att beskriva upplevelsen av fysisk aktivitet och faktorer som påverkar den fysiska 

aktiviteten samt välbefinnande vid diabetes mellitus typ 2. 

4 Metod 

4.1 Design 

Studien är en litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design.  

4.2 Datainsamling 

I litteraturstudien tillämpades ett systematiskt tillvägagångsätt. Litteraturstudien bygger på 

vetenskapliga artiklar och både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes i studien. Under 

hela processen följdes ett flödesschema med åtta steg enligt Polit och Beck (2012) (se figur 1). 

Figur 1. Flödesschema, fritt översatt från Polit och Beck (2012, s 96) 

 

En innehållsanalys gjordes.

Granskningsmallar användes varefter en sammanställning genomfördes.

Kritisk granskning av artiklar.

Artiklarna lästes igenom varefter urval genomfördes.

Genomgång av artiklar. Irrelevanta artiklar exkluderas.

Artiklar eftersöks och identifieras. Sökningarna dokumenterades.

Lämpliga databaser valdes samt ämnesord definierades.

Syfte formulerades samt diskussion av frågeställning.
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Första steget innefattade formulering av syfte samt diskussion kring frågeställningar. I det 

andra och tredje steget genomfördes ett urval av lämpliga databaser och ämnesord, vilka 

resulterade i ett antal artiklar. I samband med sökandet användes specifika MeSH/Thesaurus 

termer i databaserna. Ämnesord som användes var: “Diabetes Mellitus, Type 2”, “Physical 

Activity”, “Motor Activity”, “Well-Being”,  “Psychological Well-Being” and “Health”.  

För att söka efter vetenskapliga artiklar användes databaser Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (Cinahl), Medline som är en databas producerad av National Library 

of Medicine och PsykINFO. 

Cinahl är en databas med forskning inriktad på omvårdnadsvetenskapliga referenser (Polit & 

Beck, 2012).  I databasen Cinahl användes ämnesord “Diabetes Mellitus, Type 2”, “Physical 

Activity”, “Well-Being”, “Psyhological Well-Being”. Flera kombinationer av ämnesord 

”Well-Being” (”wellbeing”, ”Well-Being”, ”well-being”) användes för att få fram relevanta 

artiklar. Sökningen resulterade i sammanlagt 6 träffar. 

Databasen Medline omfattar huvudsakligen tidskrifter inom biomedicinlitteratur och tillhör en 

av de bredaste databaserna i världen inom medicin, omvårdnad, veterinärmedicin, hälso-och 

sjukvårdsadministration samt odontologi (Polit & Beck 2012). För sökning i Medline 

användes ämnesord ”Diabetes Mellitus, Type 2”, ”Motor Activity”, ”Physical Activity” samt 

”Well-Being”. Sökningen resulterade i 17 träffar. 

Databasen PsycINFO täcker forskning inom omvårdnad, psykologi och beteendevetenskap. 

(Polit & Beck, 2012). Sökningen i PsycINFO genomfördes med ämnesord ”diabetes mellitus, 

type 2”, ”physical activity” och ”well-being” och resulterade i en träff. För att utöka antalet 

träffar genomfördes en fritextsökning där ämnesord ”well-being” genom MeSh-term ändrades 

till ”health”, något som resulterade i sammanlagt 150 träffar.  

Ämnesord användes inledningsvis separat för att sedan kombineras tillsammans. I den 

kombinerade sökningen användes de booleska operatorerna OR för att få en bredare sökning 

och AND för att smalna av sökningen (Polit & Beck, 2012). 

Resultatet från samtliga sökningar begränsades genom att tillämpa ett urval där innehållet i 

resultatet skulle vara skrivet på engelska, granskad (peer reviewed) samt publicerad i 

tidsintervallet 2005 – 2015. Inklusionskriterier var vuxna personer, både män och kvinnor, 

ålder 18 år och äldre. Exklusionskriterier var graviditetsdiabetes och barndiabetes. Samtliga 

steg vid sökningen antecknades (se bilaga 1). 
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Figur 2.  Flödesschema, urvalsförfarandet 

 

4.3 Urval 

Under steg fyra och fem kontrollerades artiklarna och urvalskriterier tillämpades där 

irrelevanta artiklar valdes bort varefter själva urvalet gjordes i tre steg. 

4.3.1 Urval 1 

I det första steget genomfördes enskild genomläsning av rubriker från 173 artiklar där en 

relevansbedömning gjordes, rubriker skulle motsvara studiens syfte. Steget ledde till att från 

ursprungliga 173 artiklar har 152 stycken exkluderats. 

4.3.2 Urval 2 

Sammanfattningen (abstract) i återstående 21 artiklar lästes först igenom enskilt av författarna 

och diskuterades därefter gemensamt. Steget innebar exklusion av ytterligare 14 artiklar 

motiverat av att de i sitt textuella innehåll refererar till graviditetsdiabetes, diabetes mellitus 

typ 2 med hjärtkärlkomplikationer och dubbletter som återfanns i databaser Cinahl och 

PsycINFO. 

308
• Databassökningar utan begränsningar

173
• Databassökningar med begränsningar

173 
• Urval 1, titlar lästes

152
• Exkluderade artiklar

21
• Urval 2, genomläsning av abstract 

14
• Exkluderade artiklar, delar av urvalet har felaktiga 

nyckelord samt innehåller dubletter

7
• Urval 3, texten läses i sin helhet

3
• Manuell sökning

10
• Artiklar inkluderade i studien
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4.3.3 Urval 3 

Steget innebar förnyad och upprepad genomläsning av återstående artiklar i sin helhet varefter 

gemensamma beslut fattades huruvida respektive artikel motsvarade syftet och därmed ska 

ingå i studien. Urval 3 resulterade i att 7 artiklar valdes för studien. En manuell sökning 

genomfördes med sökning i vetenskapliga tidskrifter inom diabetes vilket resulterade i 3 

relevanta artiklar. 

Den sammanlagda sökningen resulterade således i 10 artiklar (se bilaga 1) vilka ingick i 

granskningen enligt granskningsmallar för både kvalitativa och kvantitativa artiklar (se bilaga 

2-4). Urvalet visas i flödesschema (se figur 2). 

4.4 Kvalitetsgranskning 

Sjätte och sjunde steget innefattade kritisk och kvalitetsgranskning av artiklarna. Tre olika 

granskningsmallar tillämpades: granskningsmall för kvalitativ studie, kvantitativ studie utan 

kontrollgrupp och för randomiserad kontrollerad studie och observationsstudie med 

kontrollgrupp (Örebro universitet, 2015a, 2015b, 2015c). 

Granskningsmallen för kvalitativa studie innefattade artikelbedömning utifrån vetenskaplig 

relevans och redlighet, urval och procedur, analys, resultat/fynd och kritisk förhållningssätt 

(Örebro universitet, 2015a). 

I granskningsmallen för kvantitativa studie utan kontrollgrupp gjordes en bedömning utifrån 

vetenskaplig relevans och redlighet, urval och procedur, svarsfrekvens och bortfall, 

utfallsmått, resultat och klinisk förhållningssätt (Örebro universitet, 2015b). 

Granskningsmall för randomiserad kontrollerad studie och observationsstudie med 

kontrollgrupp omfattade bedömning utifrån vetenskaplig relevans och redlighet, urval, 

intervention/exponering, bortfall och följsamhet, utfallsmått, resultat och kritiskt 

förhållningssätt (Örebro universitet, 2015c). 

En helhetsbedömning på kvalitativa artiklar gjordes efter granskning utifrån forskarnas 

perspektiv och förförståelse samt etiska övervägande. Kvantitativa artiklars helhetsbedömning 

granskades utifrån vilka mätmetoder och urval som representerades. Användning av 

granskningsmallar i helhetsbedömningen kändes angeläget för att minska risken för 

systematiska fel och intressekonflikter samt bedöma studiernas metodologiska kvalitet (SBU, 

2013). 
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Granskningsmallar innehåller ett frågeformulär som applicerades på de olika artiklarna där 

svarsalternativen poängsattes, 1 poäng för varje JA och 0 poäng för NEJ/OKLART/EJ 

TILLÄMPLIGT.  En summering av poängsumman genomfördes slutligen. För en 

helhetsbedömning betygsattes kvaliteten hos respektive studie enligt skalan HÖG, MEDEL 

eller LÅG (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2012). 

Genom att omvandla poängen för varje artikel till en procentandel för den sammanlagda 

poängsumman möjliggjordes en indelning av artiklarna i den tredelade kvalitetsskalan.  En 

artikel som hamnade i intervallet 80-100 % bedömdes vara av HÖG kvalitet, intervallet 70-

79% innebar MEDEL kvalitet och intervallet 60-69 % innebar LÅG kvalitet. 

För ytterligare detaljer av artiklarna hänvisas till artikelmatris (bilaga 5). Enligt Polit och Beck 

(2012) används artikelmatris för att ge struktur och ordning vid konklusion av samtlig 

litteratur.  

4.5 Dataanalys 

I steg åtta har artiklarna analyserats med manifest innehållsanalys med kvalitativ ansats. Detta 

för att tyda det synliga i artiklarnas innehåll så att texten blir begriplig (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

De insamlade artiklarna lästes åter upprepade gånger för att få en helhetsbild. Post it lappar 

skapades vid de enskilda läsningarna för att sedan lyfta ut passande ord, meningar och mindre 

stycken. Meningsbärande enheter bildades. En övergripande jämförelse av noteringarna 

gjordes samtidigt av författarna och en diskussion fördes om de framtagna meningsbärande 

enheterna. Anteckningar fördes kring de olika meningsbärande enheterna vilka kondenserades 

och texten abstraherades för att bli mer lätthanterlig. Kondenserade meningsbärande enheter, 

som kortfattat beskriver innehållet, kodades med olika beteckning eller ord enligt Lundman 

och Graneheim (2012). När dessa koder skapades jämfördes de med varandra beträffande 

betydelse och skillnader. Under en gemensam reflektion omvandlades koderna till kategorier. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) innehåller en kategori flera koder med liknande 

innehåll. Dataanalysen resulterade i två huvudteman och fem subteman för att besvara studien 

syfte (se Tabell 1 och Tabell 2).  
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Koder Kategorier 

Det är trevligt att träffa och prata 

med folk på gymmet. Motion gav 

glädje och meningsinnehåll i 

vardagen. 

 

Deltagarna upplever att 

gruppträffar är en plats där 

diabetiker kan byta erfarenheter 

med varandra, lära sig varandras 

kunskap och prata om sina 

problem och känslor. 

Gemenskap har en 

positiv inverkan på 

diabetiker livskvalitet. 

Positiv gruppstöd Faktorer som 

leder till 

förbättring av 

fysisk aktivitet 

och 

välbefinnande 

 

Deltagarna upplever att fysisk 

aktivitet är hälsofrämjande. 

Behålla rörlighet och minska på 

fysisk smärta och belastning. Att 

uppleva att detta leder till en ökad 

nivå av välbefinnande. 

 

Fysisk begränsning och 

diabeteskomplikationer betraktas 

som negativa. Kan leda till 

begränsningar i det dagliga livet 

och sociala kontakter. 

Upplevelse av 

välbefinnandet i 

samband med fysisk 

aktivitet. 

 

 

 

Upplevelser av fysiska 

begränsningar och 

diabeteskomplikationer. 

Fysisk aktivitet är 

viktigt. 

 

 

 

 

 

Upplevelser av 

begränsningar. 

Upplevelser av 

utförande av 

fysisk aktivitet. 
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4.6 Forskningsetiska övervägande 

Etiska överväganden har gjorts fortlöpande genom hela litteraturstudien där deltagarnas 

självbestämmande, skyddande av respekt och hälsa varit av betydelse. Strävan har varit att 

hela tiden göra korrekta urval och dra rimliga analyser och slutsatser och att följa de etiska 

principer som har som syfte att främja människors hälsa och garantera respekt (World 

Medical Association [WMA], 2013). Enligt etiska principer rörande medicinsk forskning som 

omfattar människor ska deltagarna i studierna inte ha skadats eller utsatts för hot. Deltagandet 

i studierna ska ha varit frivilligt och anonymt och deltagande i studien har kunnat avbrytas av 

deltagare (WMA, 2013). Genom metodiskt arbete har det strävats efter att göra rättvisa 

bedömningar av vetenskapliga artiklar. Då artiklarna var skrivna på engelska innebar det en 

risk för feltolkningar vilket i sin tur kunde göra att de valda kategorierna i litteraturstudien 

beskrivits nedlåtande. Åtta av tio inkluderade artiklar i studien var granskade och godkända av 

etiska kommittén. En av artiklarna saknade dock beskrivning kring etiskt godkännande, 

däremot hade deltagarna lämnat skriftligt samtycke att vara med i studien. En annan artikel 

var tillståndbaserad, godkännande för deltagande i studien hade inhämtats vid tidigare 

genomförda telefonundersökningar. Vid frivilligt deltagande i en studie ska information om 

denna förmedlats och informerats till deltagande (Polit & Beck, 2012). För att undvika 

felbedömningar vid val av artiklar har författarna kontrollerat varandras resultat (Polit & 

Beck, 2012).  

5 Resultat 

Studiens resultat bygger på fem kvalitativa och fem kvantitativa artiklar. Studiens resultat 

redovisas i två teman Upplevelser av utförandet av fysisk aktivitet och Faktorer som leder till 

förbättring av fysisk aktivitet och välbefinnande och två respektive tre subteman, se tabell 2.  

Se även: 

Bilaga 6. Resultat redovisning av teman och subteman,  

Bilaga 7. Översikt av kvalitetsbedömningen och  

Bilaga 8. Resultat redovisning av kvantitativa studier. 
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Tabell 2. Översikt över tema och kategorier 

Tema Subteman 

Upplevelse av utförande av fysisk aktivitet Fysisk aktivitet leder till förbättrad känsla av 

välbefinnande 

Hinder för utförande av fysisk aktivitet 

Faktorer som leder till förbättring av fysisk 

aktivitet och välbefinnande 

 

Motivation 

Kunskap och stöd från professionella 

Socialt stöd 

 

5.1 Upplevelser av utförande av fysisk aktivitet 

5.1.1 Fysisk aktivitet leder till förbättrad känsla av välbefinnande 

Att utöva regelbunden fysisk aktivitet ledde till ökad nivå och förbättrad känsla av 

välbefinnande samt främjades hälsan för personer med T2DM. Fysisk aktivitet relaterades till 

välbefinnande och den mentala hälsan förbättrades samt ökade möjligheten att kunna leva ett 

långt liv (Ferrand, Perrin & Nasarre, 2008; Malpass, Andrews & Turner, 2008). En känsla av 

egen kontroll över T2DM upplevdes (Malpass et al., 2008). Fysisk aktivitet underhöll kroppen 

och effekten av åldrandet minskade (Korkiakangas, Taanila & Keinänen-Kiukaanniemi, 

2011). 

Den fysiska aktiviteten gav en känsla av psykiskt och fysiskt välbefinnande. Ur det bredare 

perspektivet är inte bara fritidsaktiviteter relaterade till fysisk aktivitet och välbefinnande, där 

kan även både yrkesarbetet och hemuppgifter ingå (Mier, Medina & Ory, 2007). Deltagare i 

studien av Hasseler, von der Heide och Indefrey (2010) upplevde att en ökning av individuellt 

välbefinnande relaterades till förbättrad fysisk aktivitet och rörelse. 

5.1.2 Hinder för utförande av fysisk aktivitet 

Omgivning och miljö beskrivs som hinder i studien av Mier et al. (2007) där transport till 

fritidslokaler försvårades av brist på infrastruktur och tätt trafikerade gator beskrevs utgöra en 

risk för skador. Andra hinder som beskrivits är avsaknad av gatubelysning vilket försvårade 

kvällsaktiviteter. Vidare är även avsaknad av lättillgängliga träningsanläggningar och höga 

transportkostnader orsak till hinder för genomförande av fysisk aktivitet. Rädsla för löst 
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springande hundar förhindrade i vissa fall utomhusvistelse för en del av deltagarna (Mier et 

al., 2007).  

I samband med att få diagnosen T2DM förekom depression vilket gjorde att fysisk aktivet 

kändes betungande att utföra. Överviktiga kvinnor med T2DM upplevde att vissa utbud av 

organiserad fysisk aktivitet var förbjudna att utföras av dem (Ferrand et al., 2008). 

Komplikationer av T2DM samt personernas osäkerhet kring sin sjukdomshantering gjorde att 

fysisk aktivitet upplevdes som betungande, vilket i sin tur minskade det individuella 

välbefinnandet (Hasseler et al., 2010). 

Även väder och årstid (Korkiagangas et al., 2011; Mier et al., 2007) samt lathet 

(Korkiakangas et al., 2011) utgjorde hinder för fysisk aktivitet. I studien av Mier et al. (2007) 

upplevdes solvärmen som hinder för utomhusvistelse för några deltagare, hög temperatur 

gjorde det svårt och ansträngande att vistas ute vilket gjorde att utövandet av fysisk aktivitet 

försvårades.  

Tidsbrist ansågs som hinder (Hasseler et al., 2011; Korkiakangas, et al., 2011; Mier et al., 

2007), för att inte hinna med andra fritidsintressen och arbetsuppgifter (Korkiakangas, et al., 

2011).  

Brist på motivation som hinder för fysisk aktivitet beskrevs av Hasseler et al. (2010) och 

sammankopplades med diabeteskomplikationer och osäkerhet kring sjukdomshantering. 

Prestationsförmågan påverkades av smärta och fysiska begränsningar (van der Wulp, de 

Leeuw, Gorter & Rutten, 2012; van Vugt, de Wit, Bader & Snoek, in press). I samband med 

detta upplevdes en minskning av den subjektiva belåtenheten och välbefinnandet hos 

deltagare (Hasseler et al., 2010). Inaktivitet (Linmans, Knottnerus & Spigt., in press), lågt 

välbefinnande och låg självtillit hos personer med T2DM påverkade motivationen vilket 

försvårade tillämpning av fysisk aktivitet (van der Wulp., 2012; van Vugt et al., in press). 

Trots att deltagarna i en studie av Hasseler et al. (2010) deltog i flera kurser om 

livsstilsförändringar vid T2DM upplevde majoriteten brist på tillämpning av lärda kunskaper i 

det dagliga livet. Avsaknad av självtillit försvårade förändringar som förväntades av personer 

som drabbats av T2DM. Även om individuella samtal med diabetessjuksköterska upplevdes 

som positiva upplevdes av deltagarna att under de samtalen kunde bara enstaka problem lösas 

(Hasseler et al., 2010)  

Fysisk aktivitet försvårades av sociala kontakter (Hasseler et al., 2010).  Familjeförpliktelser 

så som sjuka familjemedlemmar, egna åldrande föräldrar eller svärföräldrar påverkade 
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utförandet av fysisk aktivitet (Hasseler et al., 2011; Mier et al., 2007). Att ta hand om sina 

egna barn och barnbarn utgjorde hinder för fysisk aktivitet samt att egen tid saknades 

(Hasseler et al., 2011; Mier et al., 2007).  

5.2 Faktorer som leder till förbättring av fysisk aktivitet och välbefinnande 

5.2.1 Motivation 

Vid utförandet av fysisk aktivitet var det viktigt att hitta strategier och motivation. Att hitta 

strategier bidrog till lättare hantering av sjukdomen (Malpass et al., 2008). 

Motivationsfaktorer för fysisk aktivitet för personer med T2DM var att ägna sig åt motion, 

uppleva hälsa och glädje samt uppleva en känsla av välmående och välbefinnande (Ferrand et 

al., 2008; Korkiakangas et al., 2011). Fysisk aktivitet som motivationsfaktor var en del av 

livskvalitén, det upplevdes som en känsla av att finna mening med livet (Mier et al., 2007).  

Genom träning underhölls hälsa och fysisk aktivitet upplevdes då som en betydande åtgärd i 

de sjukdomsförebyggande och sjukdomslindrande åtgärderna (Ferrand et al., 2008; 

Korkiakangas et al., 2011). 

Motivationsstärkande var viktnedgång vilket innebar att kläderna passade bättre och en känsla 

av att utseendet förbättrades (Mier et al., 2007). I samband med viktnedgång upplevdes även 

förbättrade blodsockernivåer (Malpass et al., 2008; Mier et al., 2007). Att få stöd, uppmuntran 

och positiva upplevelser stärkte motivationen hos deltagarna (Korkiakangas et al., 2011). 

Friluftsliv med sociala relationer upplevdes som en betydande drivkraft. Humöret 

förbättrades, umgänge hjälpte mot oro och sjukdomskomplikationer (Korkiakangas et al., 

2011). Personernas betydelsefulla drivkraft för fysisk aktivitet var den resulterande känslan av 

fysisk och psykiskt välbefinnande (Mier et al., 2007).  

Det har gått att konstatera att motivation till livsstilsförändringar inte upplevdes på samma sätt 

av personer med T2DM. Den individuella uppfattningen om den egna förmågan skiljde sig 

från den som vårdpersonalen gjorde. Då det kommer till frågor om att ändra sin fysiska 

aktivitetsnivå och motivation till fysisk aktivitet har det visat sig att ungefär var tredje 

deltagare uppfattade sin egen fysiska aktivitet som otillräcklig. Motsvarande uppskattning från 

vården är att endast var sjätte person uppvisade god motivation. Skillnaden i uppfattningen 

tycktes finnas både gällande den fysiska förmågan och viljan till förändring av livsstilen 

(Linmans et al., in press). 
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5.2.2 Kunskap och stöd från professionella 

Gruppträffar och utbildning utgjorde en viktig del av förmågan att kunna hantera sin sjukdom 

(Ferrand et al., 2008; Hasseler et al., 2010). Utbildning om sjukdomen och hanteringen kring 

denna uppskattades av deltagarna, detta samtidigt som möjligheten att få träffa andra 

människor med samma sjukdom uppskattades. Att kunna diskutera den egna sjukdomen och 

utbyta erfarenhet, prata öppet och lära sig mer om sjukdomshantering var väldigt 

betydelsefullt. Individuella utbildningar uppskattades särskilt då detta gav möjlighet till att 

diskutera enskilda problem (Hasseler et al., 2010). 

Lämpliga program för närstående efterfrågades, deltagarna uttryckte känslan att stöd från 

närstående vid T2DM var ovärderlig (Mier et al., 2007). En stödjande miljö kunde vara en 

omgivning där deltagarna med T2DM utövade fysisk aktivitet tillsammans och under ledning 

av utbildad personal. Deltagarna upplevde att de lärde sig mycket och gemensamt skapade de 

möjlighet för kompetensutveckling och självständighet. Genom en gruppaktivitet fick de 

också en social mötesplats där deltagarna erbjöds en plats där de kunde bli respekterade och 

uppskattade. Grupprelationer förknippades med släktskap, en känsla av trivsamhet och att den 

fysiska aktiviteten utövades tillsammans med vänner som hade samma sjukdom. Deltagarna 

såg fördelar med gemensamma träningspass där erfarenhet kring sjukdomshantering kunde 

delas med andra samtidigt som privata ärenden kunde diskuteras (Ferrand et al., 2008). 

Utbildningarna upplevdes som positiva samt att personalen var kompentent, lätt tillgänglig 

och dessutom pålitlig. Att kunna lita på personalen underlättade engagemanget för fysisk 

aktivitet hos deltagarna och frånvaron minskade (Ferrand et al., 2008). Personalens 

engagemang och kunskap om T2DM hjälpte till att övervinna upplevd smärta vid utövande av 

fysisk aktivitet så att den drabbade kunde fortsätta med fysisk aktivitet (Ferrand et al., 2008; 

Korkiakangas et al., 2011).  

Det var betydelsefullt för personer med T2DM att känna självförtroende och att ha självtillit 

till förmågan att kunna hantera sin sjukdom. Självtilliten kunde stärkas genom stöd och 

utbildning av personal som t.ex. där personalen kunde erbjuda motiverande samtalsteknik och 

genom samtalet stärka självtillit hos den enskilde. Det var till och med möjligt att skapa 

effekter av ”ringar på vattnet”, där sjukvårdspersonal utbildade frivilliga personer med 

erfarenhet om T2DM i motiverande samtal till så kallade coaching ledare. Möjligheten för 

personer med nydiagnostiserad T2DM att bli utbildad av en person med expertkunskap inom 
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diabetes väckte förhoppningar och känslan att själv kunna hantera sin sjukdom i framtiden, 

självtilliten förbättrades (van der Wulp., 2012).  

Vid användning av motiverande samtalsteknik och tillhörande coaching reducerades olika 

depressiva symptom hos deltagarna (van der Wulp et al., 2012). Det var även möjligt att 

arbeta med självtillit genom att lägga fokus på sjukdomsuppfattning, förbättring av kosten, 

fysisk aktivitet, och välbefinnande hos personer med T2DM. Inledningsvis uppvisades lågt 

välbefinnande, sämre självtillit för hantering av T2DM, sämre egenvård, motion och 

kostbeteende. I takt med utbildningens gång ökade det psykologiska välbefinnandet och efter 

tre månader gick det att konstatera en förbättring i sjukdomsfattning och förståelse för 

kostförändringar hos deltagarna (van Vugt et al., in press). 

Utbildning och förståelse för sin diagnos har visat sig vara betydelsefull för att kunna hantera 

den uppkomna situationen. Personer med T2DM som deltog i en diabetesutbildning 

konstaterades vara mer fysiskt aktiva än de diabetiker som inte genomgått någon 

diabetesutbildning (Tsai, Ford, Zhao & Balluz., 2010). 

Genom att ta teknik till hjälp går det att skapa andra förutsättningar för inlärning. Goda 

individuella erfarenheter har dragits från videobaserad inlärning där rådgivning gavs via video 

undervisning istället för det mer traditionella sättet med direktkommunikation med en 

diabetessköterska. Med hjälp av tekniken erbjuds deltagarna möjlighet att enkelt kunna 

upprepa information i det fall personen inte uppfattade något fullt ut eller om någon 

tveksamhet uppstod. Metoden har även visat sig ha god effekt på den fysiska aktiviteten, 

vilket ganska enkelt kunde mätas med hjälp av t.ex. en stegräknare (Dyson et al., 2010). 

5.2.3 Socialt stöd 

Studier visar att sociala mönster var viktiga (Hasseler et al., 2010; Malpass et al., 2008; Mier 

et al., 2007). Familjestödet utgjorde en viktig källa till socialt stöd. Stödet från familjen var 

inriktad på känslomässiga, fysiska och praktiska aspekter kring sjukdomen. Familjen bistod 

med sjukdomshantering genom att upptäcka nya sjukdomstecken hos personer med T2DM 

och att genomföra gemensamma koständringar samt hjälpte till vid hantering då andra 

sjukdomskomplikationer uppstod (Hasseler et al., 2010). Familjen var som en inspiratör för 

fysisk aktivitet samt involverades familjen i och hjälpte till med utförandet av fysisk aktivitet 

(Mier et al., 2007). Ibland upplevdes närstående som en kritisk drivkraft men de var 

involverande och försökte motivera deltagare att komma upp på morgonen, att ta 
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gemensamma promenader, att vara fysisk aktiv och att vara frisk för att kunna vara med 

familjen, ta hand om t.ex. barnbarn (Mier et al., 2007). 

Att träffa folk i andra sammanhang och att utöva fysiskt aktivitet på gymmet har visat vara 

positiva upplevelser (Korkiakangas et al., 2011; Mier et al., 2007). Att ha vänner och avnjuta 

en härlig middag med vänner var nyckeln till vänskap och ett sätt att bygga upp relationer. 

Deltagarna använde fysisk aktivitet för att kompensera intagna kalorier efteråt och tränade 

hårdare nästa dag. Vänner och relationer var viktiga för livskvalitet och välbefinnandet 

(Malpass et al., 2008). 

Kvinnor och män upplevde kontakter med vänner på olika sätt vid utförandet av fysisk 

aktivitet. Kvinnor upplevde att fysisk aktivitet var som en scen för att utveckla vänskapsband 

och få känslomässigt stöd, uppmuntran att få skratta ofta och att skvallra. Männen å andra 

sidan upplevde fysisk aktivitet som ett sätt att träffa folk med samma sjukdom och därigenom 

få möjlighet att återkoppla olika erfarenheter, få informationsstöd och synpunkter 

uppskattades (Ferrand et al., 2008). 

Oavsett diabetesstatus påvisades i Tsai et al. (2010) att personlig bakgrund hade betydelse för 

regelbunden tillämpning av fysisk aktivitet likaså arbetet, avsaknad av sjukdomar, 

funktionsnedsättning, övervikt och tillgång till sjukvård. Att ha arbete, högskoleutbildning, 

vara gift, icke rökare och har genomgått kurser i diabeteshantering ökade möjligheter till 

regelbunden fysisk aktivitet. 

5.2.4 Syntes 

Personer med T2DM upplever förbättrat välbefinnande när fysisk aktivitet inkluderas i 

vardagen. Att ta till sig information om livsstilsförändringar påverkas av personens grad av 

välmående vid diagnossättning och på vilket sätt diagnosen förmedlas. Sjukvårdpersonalen 

och framför allt diabetessjuksköterskan behöver tidigt upptäcka symtom på nedstämdhet och 

depression hos personer med T2DM. Studier visar att personer med symtom på depression 

och nedstämdhet upplever svårigheter att tillämpa livsstilsförändringar och att motivation till 

fysisk aktivitet minskar. Deras självtillit är låg och de upplever låg nivå av välbefinnande 

vilket gör att det uppstår svårigheter för personer att själva hantera sin sjukdom. Förtroende 

för diabetessköterska och vårdplaneringen där personens medverkan och närståendes 

engagemang beaktas anses vara betydelsefull aspekt för tillämpning av kunskaper. Det utgör 

även en motivation till fysisk aktivitet. Att ha goda vänner som stöd och möjlighet att utöva 

fysisk aktivitet i grupp med personer som har samma diagnos kan underlätta både sjukdomen 
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och minska sjukdomskomplikationer. Personers upplevelse av välbefinnande förbättras när 

påverkningsfaktorer och hinder minskar. 

5.2.5 Evidensgrad 

Artiklar som inkluderades i litteraturstudien har tillräckligt hög kvalitet och relevans för att ge 

ett vetenskapligt stöd till resultatet, evidensgrad anses som högt. Evidensen stärks då både 

artiklar med kvalitativ och kvantitativ design inkluderades i studien och resultat 

överensstämmer trots artiklarnas olika studiedesign. Författarna analyserade artiklar enskild 

och sedan gemensamt och enhällighet finns i bedömningar och detta anses ytterligare stärka 

evidensen. Artiklarnas studieupplägg avviker inte från den kliniska verkligheten och resultat 

har redovisats korrekt och fullständigt. 

6  Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva upplevelsen av fysisk aktivitet och faktorer som påverkar den 

fysiska aktiviteten samt välbefinnande vid T2DM. Studien genomfördes som en 

litteraturstudie med deskriptiv design vilket innebär att systematiskt söka, granska kritisk 

valda artiklar för att sedan sammanställa studiens resultat enligt Polit och Beck, (2012). 

Genom användning av flödesschema som metod enligt Polit och Beck (2012) tillåts 

upprepning av tidigare genomförda steg i processen vilket ökade trovärdighet i studien. 

Svårigheter uppstod från början vid sökning med valda ämnesord och relevanta artiklar till 

litteraturstudien var svåra att hitta, detta då resultatet fortlöpande kontrollerats mot det 

uppsatta syftet men inte ansetts riktigt stämma överens eller matcha. Detta gjorde att syftet 

ändrades men ämnesord och databassökningen behölls. Efter förnyad dataanalys har det visats 

i resultatet att olika faktorer påverkar fysisk aktivitet och välbefinnande.  

Databaser Medline, Cinahl och PsycINFO användes med de booleska operatorerna AND och 

OR. Medline och Cinahl omfattar vetenskapliga artiklar inom omvårdnad, något som kan 

anses ge styrka vid artikelsökningen. Medline som databas uppdateras dagligen och omfattar 

nästan 95 % av den medicinska litteraturen och omvårdnadstidskrifter medan Cinahl är mer 

inriktad på omvårdnadsvetenskapliga referenser (nursing journals) (Polit & Beck., 2012; 

Wilman et al., 2012). Databasen PsycINFO täcker forskning inom omvårdnad, psykologi och 

beteendevetenskap (Polit & Beck, 2012) och den valdes för att bredda sökningen till relevant 

litteratur som motsvarar studiens syfte. 
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Ämnesord ”Diabetes Mellitus Type 2”, ”Physical Activity” och ”Well-Being” användes vid 

sökningen i databasen Medline. Vid sökningen i databasen Cinahl kunde inte ämnesord 

”Well-Being” användas. Under sökningen uppdagades att forskarna använde olika stavningar 

vilket försvårade sökningen. En bredare sökning gjordes med ”Well-Being” och ”Psycological 

well-being” och ”well-being” dock gav inte denna utökning av ämnesord fler träffar av 

relevanta artiklar.  På samma sätt uppstod svårigheter med ämnesord ”Well-Being” i 

PsycINFO i kombination med ”Diabetes Mellitus Type 2” och ”Physical Activity”. Trots 

försök med olika kombinationer på ämnesord resulterade sökningen i 0 träffar (redovisas inte 

på matrisen). Författarna tog kontakt med ämnesbibliotekarie på Örebros Universitet och trots 

en spridd sökning förändrades inte sökresultat, inga fler artiklar hittades. Författarna tog 

beslutet att ämnesord ”well-being” skulle ersättas med MeSh termen ”Health” i databasen 

PsycINFO. Enligt WHO (1946, 2012) relateras känsla av välbefinnande till hälsa. 

Socialstyrelsen i Sverige använder sig av också av samma begrepp. Ändringen hade ingen 

inverkan på resultat av sökningarna.  

Slutligen övervägdes en manuell sökning för att försöka finna flera relevanta artiklar. Enligt 

Willman et al. (2012) bör manuell sökning användas för att komplettera databas sökning.  

Troligen var våra ämnesord orsaken till begränsningen men tiden saknades för att använda 

andra sökord. Fri sökning på ”Diabetes Mellitus Type 2” och ”Physical Activity” resulterade i 

flera träffar men sökningen begränsades när ämnesord ”Well-Being” användes tillsammans 

med ”Diabetes Mellitus Type 2” och ”physical activity”. Detta kan ha påverkat studiens 

resultat. Med nuvarande erfarenhet hade inte ämnesord välbefinnande (well-being) valts i 

uppsatsen. 

Sökningen begränsades till artiklar publicerade mellan år 2005 – 2015 för att få tillgång till de 

senaste vetenskapliga kunskaperna inom det sökta området. Artiklar från hela världen 

inkluderades då syftet med sökningen var att studera hur upplevelsen av fysisk aktivitet 

påverkade välbefinnande hos personer med T2DM samt vilka är andra faktorer som påverkar 

den fysiska aktiviteten och välbefinnande. Studiens resultat kan ge ökad förståelse för 

distriktssköterskan vid planering av fysisk aktivitet till personer med T2DM och deras 

närstående. Att i studien användes artiklar från flera världsdelar anses studien som överförbar, 

då Sverige har blivit ett mångkulturellt land. Författarna av föreliggande studie överlämnar till 

läsaren själv att bestämma om studien kan överföras till andra grupper eller situationer (Polit 

& Beck., 2012; Graneheim & Lundman., 2004). 
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 Sökningen begränsades till engelska språket som är världsomfattande, artiklar som var ”peer 

reviewed” och vuxna personer från 18 år och äldre. I databasen Medline och CINAHL angavs 

gränsen för vuxen till 19 år och i PsycINFO till 18 år, detta bör inte påverkat resultatet. 

Artiklar där graviditets- och barndiabetes studerats exkluderades. Sammanlagt resulterade 

sökningen i tio vetenskapliga artiklar, fem kvalitativa och fem kvantitativa artiklar, något som 

ökat trovärdigheten i studien. Enligt Polit och Beck (2012) medför användning av både 

kvalitativa och kvantitativa studier att en ökad trovärdighet av en studies resultat uppnås. Att 

gå systematiskt tillväga gör att genomförda sökningar går att återupprepa, ökar möjlighet att 

få relevant forskning (Polit & Beck., 2012). Forskningsområdet expanderas och 

undersökningar förbättras vid kombination av kombinerade studier (ibid.). 

Inkluderade artiklar var från olika länder såsom USA, Holland, Frankrike, England och 

Finland. På så sätt skapades en bredare kunskap om det valda ämnet. Alla artiklar var skrivna 

på engelska och översättningsprocessen var tidskrävande då det inte är författarnas 

originalspråk. För att kunna förstå innehållet i artiklarna och undvika feltolkning har engelsk-

svenskt lexikon från Nationalencyklopedin via Universitetets bibliotek hemsida används 

(www.ne.se). Författarnas förförståelse för T2DM har inte inverkat på studiens resultat och 

tolkning av en text då författarna genomförde datainsamlingen och analysprocessen 

gemensamt.  

Av utvalda tio artiklar fem bedömdes vara av HÖG kvalitet och fem av MEDEL, något som 

bedöms öka resultatets trovärdighet. Som underlag för bedömningen användes vedertagna 

granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studie (Örebro Universitet, 2015a; Örebro 

Universitet, 2015b; Örebro Universitet, 2015c) se bilaga 2-4. För att stärka trovärdighet i 

studien användes granskningsmallar enbart som stöd vid bedömningen samt granskade 

författarna innehållet och resultatet var för sig och sedan gemensamt (SBU, 2013).  För att 

stärka reliabilitet granskades artiklarna gemensamt samtidigt som resultatet från 

granskningsmallarna jämfördes. Inkludering av peer reviewed vetenskapliga artiklar ökade 

reliabilitet och validitet och förbättrade studiens resultat. Olika perspektiv i studierna ökade 

studiens styrka och höjde värdet på resultatet (Polit & Beck, 2012). Studier (Dyson et al., 

2010; Korkiakangas et al., 2010; Linmans et al., in press; van det Wulp et al., 2012; van Vugt 

et al., in press) använder sig av enkäter för utvärdering. Vid enkätanvändning kan deltagarna 

uppfatta frågorna på olika sätt och studiens reliabilitet kunde eventuellt ha påverkats av detta 

(Polit & Beck, 2012). 
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En artikel av Hasseler et al. (2010) hade skriftligt informerat samtycke som inklusionskriterier 

från studiedeltagarna, här saknades dock ett etiskt resonemang. Angående etiska godkännande 

kontrollerades tidskriftens ”impact factor” och det framgick att tidskriften är tvärvetenskaplig 

och används av ”peer reviewed”. Tsai et al. (2010) studie från USA hade en tillståndsbaserad 

undersökning där tillstånd från deltagare inhämtats vid tidigare tillfällen. Det är en stor 

telefonbaserad undersökning som omfattar befolkningen i 50 stater och distrikt Columbia. 

Målet med undersökningen var att övervaka frisk- och riskfaktorer hos populationen. Enligt 

Polit och Beck (2012) är telefonintervjuer mindre kostnadskrävande än personliga intervjuer. 

Samarbetsviljan hos den intervjuade personen har dock betydelse vid telefonintervjuer. 

I resultatsvaren i en studie av Linmans et al. (in press) redovisas deltagarnas svar tydligt 

uppställt i tabellform medan svaren från diabetessjuksköterskorna redovisades i löptext. 

Avsaknaden av komplett och tydlig tabellredovisning för studiens helhetstolkning gjorde det 

svårt att jämföra svaren mellan deltagarna och diabetessjuksköterskor, författarna fick förlita 

sig på aktuella studiens beskrivning av resultat.  

Studien Korkiakangas et al. (2011) handlar om personer med prediabetes i Finland och 

inkluderades då innehållet bedömdes passa litteraturstudiens syfte. Studien handlar om 

hälsofrämjande åtgärder för personer med prediabetes samt upplevelsen av välbefinnande i 

samband med fysisk aktivitet. Studien bekräftar att T2DM kan förebyggas med regelbunden 

fysisk aktivitet och kosthållning. 

Artiklarna analyserades med innehållsanalys, enligt Lundman och Graneheim (2012). För att 

uppnå trovärdighet valdes lämpligaste meningsenhet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

kan val av de mest lämpliga meningsenheter göra att studiens trovärdighet uppnås. Vissa 

meningsenheter var för stora och innehöll mer text som kunde delas upp i flera enheter och en 

del var för små. Detta kan vara en svaghet då en viktig del av information kan ha missats 

(Lundman & Graneheim, 2012).  En del av meningsenheterna upplevdes som svårhanterliga, 

innehållet kunde ha olika betydelser och kunde därför tolkas på olika sätt (Graneheim & 

Lundman, 2004). Genom att göra en manifest innehållsanalys med kvalitativ ansats och 

därigenom beskriva variationer i det ingående underlaget analyserades alla inkluderade 

artiklar enskilt och sedan gemensamt. Tillvägagångssättet underlättar vid beskrivning av 

ämnet och tillämpas ofta som analysmetod inom bl.a. vårdvetenskap enligt Lundman och 

Graneheim (2012), varför författarna aktivt valde denna metod.  
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Dialogen mellan författarna har varit viktig och har ökat trovärdigheten i denna 

litteraturstudie. Reliabiliteten stärktes i studien då båda författarna granskade samtliga 

artiklarna tillsammans och jämförde sina enskilda analyser (Polit & Beck., 2012). 

 

6.2 Resultatdiskussion 

I litteraturstudiens resultat framkommer att deltagarna upplevde ökad nivå av välbefinnande 

när fysisk aktivitet integrerades i vardagen. Att vara fysiskt aktiv ökade möjligheterna för att 

leva länge och att ha kontroll över livet. Studien beskriver att integrering av sjukdomen i 

vardagen är en förändringsprocess där personer med T2DM lär sig att leva med en kronisk 

sjukdom. Processen börjar när personer med T2DM uppnår självkontroll. Att ha kontroll över 

vardagen underlättar planering för andra aktiviteter och familjeförpliktelser kunde utföras utan 

motstånd. Detta styrks i studien av Kneck, Fagerberg, Eriksson och Lundman (2014), att ha 

kontroll över sin T2DM betyder frihet och öppnar möjligheter för medinflytande. Fysisk 

aktivitet leder till fysisk och psykiskt välbefinnande och ökar förutsättningar för god hälsa 

livet ut (WHO, 2015b, 2015c). Författarna anser att nyckeln till att få, och behålla, kontrollen 

över sin diabetessjukdom är utövandet av fysik aktivitet, något som bevisats i de studier som 

legat till grund för denna litteraturstudie.  Genom att dessutom anpassa den fysiska aktiviteten 

individuellt blir det enklare för de som drabbats av T2DM att förändra inställningen till fysisk 

aktivitet.  

I studien framkom också att fysisk aktivitet upplevdes som betungande hos nydiagnostiserade 

personer med T2DM där diagnosen ledde till depression. Morato et al. (2007) bekräftar i sin 

studie att depression är en barriär där personer med T2DM upplever begränsningar vid 

utförandet av fysisk aktivitet. Individuella rådgivningssamtal rekommenderas för patienter 

med T2DM som uppvisar tecken på depression. Att få diagnosen T2DM upplevs på olika sätt 

av de personer som insjuknat, en del upplever diagnosen som betungande, för en del betyder 

detta att de börjar ta hand om sig själv och inför livsstilsförändringar. Enskilda personer tar 

inte till sig diagnosen och fortsätter leva som tidigare. Sjukvårdspersonalen behöver kunna 

tolka alla signaler på oro, depression och underlätta vardagen för personer med T2DM.  

Studien beskriver också olika känslor av personer som fått diagnos T2DM. Att drabbas av 

sjukdomen upplevdes som tungt, vissa deltagare kände sig avvikande och upplevde känslor av 

skam, sorg och oro. Författarna till litteraturstudien anser att det även finns ett behov hos 

sjukvårdspersonalen av att se hela individen. Att drabbas av en kronisk sjukdom som T2DM 
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innebär ofta att fokus hamnar på det rent fysiska och medicinska, men författarna anser att 

även psykologiska effekter bör användas vid planering av behandlingen. Hörnsten et al. 

(2010) beskriver att när sjukdomen integrerades i vardagen och personen med T2DM 

passerade en vändpunkt för agerande blev fysisk aktivitet självvald och upplevdes inte som 

betungande. ADA (2012) menar att sjukvården behöver ta hand om personers psykosociala 

problem genom planering av individuellt aktivitetsprogram. Syftet med planeringen är att 

minska mikro- och makrovaskulära komplikationer. 

Liknande resultat beskrevs av Kneck et al. (2014) som menade att psykologiska barriärer kan 

delas in i fysiska, känslomässiga och tidsrelaterade hinder. Fysiska hinder för fysisk aktivitet 

kan vara olika sjukdomskomplikationer, känslomässiga hinder att inte orka och tidsrelaterade 

hinder kan vara att andra aktiviteter ofta kommer i vägen eller prioriteras högre. Även 

överviktiga kvinnor upplevde svårigheter med att delta i organiserande gruppaktiviteter, de 

kände sig obekväma och ovälkomna (Kneck et al., 2014). Liknande resultat när det gäller 

överviktiga personer framkom i föreliggande studien där överviktiga kvinnor upplevde att 

vissa aktiviteter var förbjudna att utföras på grund av deras övervikt. Kneck et al. (2014) 

beskriver att personer med T2DM behöver hitta egna strategier för att upprätthålla en 

hälsosam diet. 

I studien har andra anledningar framkommit vilka kan upplevas vara hinder till att utöva 

fysisk aktivitet. T.ex. kan brist på infrastruktur, tätt trafikerade gator, avsaknad av 

gatubelysning eller helt enkelt tidsbrist i en stressig vardag vara hindrande för att kunna ta sig 

till och från fritidslokaler. Morato et al. (2007) tar upp omgivningsmiljö som hinder för 

utförande av fysisk aktivitet. Även avsaknad eller långa avstånd till träningslokaler samt höga 

kostnader påverkade deltagarnas möjligheter till ett friskare liv. Enligt WHOs strategi för 

fysisk aktivitet för Europas befolkning under 2016-2025 behöver medlemsstaterna ordna 

trygga, engagerade miljöer och transporter för sina invånare. Vikten av att göra möjligheten 

till fysisk aktivitet tillgänglig för hela befolkningen betonas. Särskilt betonas även 

nödvändigheten av motion för de grupper som annars är inaktiva, detta oavsett etnicitet, kön, 

ålder och socioekonomisk status. WHO betonar även vikten av att personer med kroniska 

sjukdomar som T2DM tillägnas speciella resurser för att möjliggöra deras utövande av fysisk 

aktivitet. T.ex. ska låga kostnader för utomhus- och andra aktiviteter anordnas (WHO, 2015c). 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2013) kan social miljö, byggd miljö samt naturmiljö påverka 

människors levnadsvanor i grunden. Den sociala miljön omfattar människan och dennes 

omgivning, dvs. hur individen interagerar med andra i dennes omgivning. Den byggda miljön 
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avspeglar användning av transportsystem där omgivningen och landområde har framstående 

betydelse vid olika former av fysisk aktivitet (ibid). Det kändes betydelsefull för personer i 

studien med T2DM att ha träningslokaler lätt tillgängliga och till rimliga kostnader.  

Lathet togs upp som hinder i resultatet. Enligt Morato et al. (2007) är många personer med 

diabetes T2DM inaktiva. Socialstyrelsen (2015a) anser att om en person med T2DM inte 

tillämpar någon form av fysisk aktivitet eller rör på sig färre än en gång i veckan kan denna 

klassas som inaktiv vilket ökar risken för sjukdomskomplikationer. Att inte genomföra fysisk 

aktivitet kan dock ha andra förklaringar, det kan faktiskt vara så att personer med diabetes inte 

klarar av ställda krav på fysisk aktivitet, detta av olika fysiska hinder (SOS, 2015a). Studien 

av Hörnsten et al. (2010) beskriver att personer med T2DM har olika uppfattningar om 

sjukdomen och vilka åtgärder behöver tillämpas men att process är individuell och vissa 

personer inser inte alvaret när de får sin diagnos. Författarnas åsikt är att lathet kan tolkas som 

brist på information kring sjukdomen och att sjukvårdspersonalen behöver anpassa 

utbildningen till individen.  

I föreliggande studie framkom att personer med T2DM deltog i olika kurser och utbildningar 

om hur sjukdomen kan kontrolleras. Trots detta är det inte ovanligt att de nyvunna 

kunskaperna inte tillämpas i vardagen. Ahlin et al. (2012) beskriver samma sak, 

livsstilsförändringar är ofta svåra att genomföra och kan liknas vid en inre kamp. Individen är 

i ständig konflikt med sin diabetessjukdom, något som även påverkar samverkan och 

interaktion med omgivningen.  

I studien framkom att trots att sjukvårdspersonal, och i första hand en diabetessjuksköterska, 

informerade personer med T2DM om sjukdomen, behandlingen och den enskildes behov av 

fysisk aktivitet för att förhindra följdverkningar av sin diabetes har åtskilliga personer svårt att 

ta till sig av informationen. De förblir inaktiva vilket gör att förekomst av 

diabeteskomplikationer ökar samt leder till ökad vikt. Att inte kunna tillämpa alls eller 

svårigheter att i praktiken tillgodogöra sig kunskaper tas upp i flera andra studier (Halkoaho et 

al. 2013; Hörnsten et al. 2010; Kneck et al. 2014; Morrato et al. 2007). Att inte kunna hantera 

information som förmedlas av vårdpersonalen försvårar hantering av T2DM och gör att 

sjukdomskomplikationer kan uppstå.  

Socialstyrelsen (2015a) menar att vid varje kontakt med personer som har diagnosen T2DM 

bör fysisk aktivitet diskuteras, det är lämpligt att diabetessjuksköterskan ger förslag på olika 

aktiviteter som passar för den enskilda individen. I en annan studie uttryckte deltagarna 
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önskemål om friheten att uttrycka sina egna åsikter, att få ta egna beslut och ställa krav på 

läkarna var viktiga faktorer för känslan av självbestämmande. Deltagarna brydde sig inte om 

vårdpersonalens råd, känslan av självbestämmande värderades högre (Oftedal, Karlsen & Bru, 

2010). Hörnsten et al., (2010) beskriver också personens val vid T2DM där fokus ligger på att 

lägga sjukdomen åt sida och sätta fokus på livet här och nu. Personers uppfattning att genom 

denna val välbefinnande behålls i vardagen.  

I studien framkom också att deltagarna inte hade tid för fysisk aktivitet, att fysisk aktivitet 

behövde utövas påverkade andra fritidsintresse eller arbetsuppgifter hos personer med T2DM. 

Detta beskrivs i studien av Halkoaho et al. (2013) men samtidigt tas betydelsen av egna 

resurser upp och förhållningssätten till sjukdomen och att problem inte ska skapas i förväg. 

Kneck et al. (2014) beskriver inlärningsprocessen hos personer med T2DM och att trots 

hinder samla krafter och utföra åtgärder som har betydelse för diabeteshanteringen. 

Sjukvårdspersonalen har en betydande roll för att hjälpa personer med T2DM vid planering av 

vardagen så att hinder för fysisk aktivitet övervinns.   

Brist på motivation tas upp i studien som ett hinder för fysisk aktivitet. Den sviktande 

motivationen uppstod i vissa fall på grund av smärta. Även Conn et al. (2007) beskriver att 

personer med T2DM med svår kronisk smärta ofta har svårt att ändra sina hälsobeteenden. För 

att kunna utföra och tillämpa fysisk aktivitet i vardagen kan det vara nödvändigt med 

smärtlindring då smärtan i sig utgör ett hinder. I distriktssköterskan kompetens beskrivning 

ingår att främja hälsan och lindra lidande (Distriktssköterskeföreningen, 2008). Författarna 

anser att i kontakt med patienten är distriktssköterskans ansvar att hjälpa patienten med 

smärtlindring och skapa tillit. Att skapa förtroende ökar möjligheter för sjukvårdspersonal att 

personer med T2DM tillämpar information och gör förändringar (Kneck et al., 2014).  

Att vara motiverad till fysisk aktivitet upplevdes vara betydelsefullt av deltagarna i 

föreliggande studie. Med motivation till fysisk aktivitet följer förbättrad livskvalitet samt 

känslor av ett meningsfullt liv. Hälsan underhölls med träning och sjukdomskomplikationer 

minskade, något som gjorde att diabetessjukdom inte upplevdes som lika betungande. 

Halkoaho et al. (2013); Hörnsten et al. (2010) och Kneck et al. (2014) beskriver att när 

personer med T2DM upplever ökad förståelse för sjukdomen och erhåller insikt i att egenvård 

underlättar vardagen leder det till minskade sjukdomskomplikationer samt ett ökat 

engagemang kring utövandet av fysisk aktivitet.  
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Studien har även funnit att det finns skillnader mellan hur en diabetessjuksköterska upplever 

hur väl patienter genomför livsstilsförändringar jämfört med patientens egna upplevelser. Inte 

sällan är studiedeltagarnas egna uppskattningar högre än de som diabetessjuksköterska kan 

berätta om, något som kunnat konstateras gälla för både fysisk aktivitet och motivation. I 

studien av Halkoaho et al. (2013) och Hörnsten et al. (2010) bekräftas att personer med T2DM 

följer givna råd och förlitar sig till vårdpersonal. Genom att utnyttja copingstrategier hos 

personer med T2DM och skapa livsstilsförändringar kunde kontakten med vårdpersonal 

underlättas (ibid). Patientutbildning är kärnan när det gäller egenvård hos personer med 

T2DM (SOS, 2015a, 2015b).  

Författarna anser att diabetessjuksköterskor behöver mer kunskap för att kunna undersöka 

motivation till livsstilsförändringar hos personer med T2DM. Ett stort förtroende mellan den 

drabbade och diabetessjuksköterskan är en fördel som kan användas vid vård. Genom att 

skapa ett väl fungerande samarbete går det att uppmuntra personer att hitta energi som kan 

användas till att införa förbättringar i vardagen. Hörnsten el al. (2010) beskriver betydelsen av 

kontakter mellan distriktssköterska och personer med T2DM där egenpåverkan uppskattades 

vid vårdplanering, att gemensamt sätta upp och diskutera mål i samband med hälsofrämjande 

åtgärder upplevdes som positivt. Den fysiska aktiviteten var ofta en viktig faktor i dessa 

diskussioner. När dessa faktorer integrerades i vardagen ledde de till en känsla av 

välbefinnande.  

I litteraturstudien har det visats sig att en ökad fysisk aktivitet leder många gånger till en 

viktminskning vilket i sin tur gör att motivationen stärks.  Reducerad kroppsvikt gör att kläder 

passar och sitter bättre vilket leder till att motivationen stärks ytterligare. Detta ger en 

uppåtgående spiral som ger positiva effekter även på andra områden. Målet var att gå ner i 

vikt genom ökad fysisk aktivitet och att äta hälsosamt, något som ledde till ökad känsla av 

välbefinnande (Oftedal et al., 2010).  

Att uppleva kontroll över sitt blodsockervärde och att minska i vikt uppmuntrade deltagarna i 

studien att fortsätta med fysisk aktivitet. Enligt Hörnsten et al. (2010) upplevs kontroll över 

sitt blodsocker som befriande av personer med T2DM, oron för komplikationer minskade och 

framtiden såg ljusare ut. Motivation till att fortsätta tillämpa fysisk aktivitet förstärktes och 

ledde till en ökad känsla av välbefinnande. Egen vård tillämpades och kost och motion 

prioriterades när egna copingstrategier användes (Halkoaho et al., 2013). Vikten att ha 

kontroll över blodsocker upplevdes som betydelsefull och leder till förbättrad motivation till 
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fysisk aktivitet. Kneck et al. (2014) beskriver att personer med T2DM upplevde främst oro för 

blodsockernivåer och när de lärde sig kontrollera blodsocker förbättrades livskvaliteten.  

Som en del i att kunna hantera sin sjukdom har gruppträffar kombinerade med utbildning 

funnits vara viktiga. Möjligheten att få träffa andra människor diagnostiserade med samma 

sjukdom, få diskutera och utbyta erfarenheter och inte minst få prata öppet om sin sjukdom 

har upplevts vara betydelsefullt. Gruppträffar som en del i behandlingen anser författarna vara 

ett mycket bra forum då det ger deltagarna möjlighet att träffa andra människor som är i 

samma situation.  Det ger en möjlighet att förändra inställning och att få kunskap hur andra 

deltagare tänker om sin sjukdom. Att både ge och få stöd kan öka motivation till egenvård 

vilket ger en styrka för hälsofrämjande beteende. I studien av Kneck et al. (2014) upplevdes 

grupputbildningar som en möjlighet att träffa folk med samma sjukdom där alla pratar om 

samma sjukdom och att ha T2DM upplevdes som ett gemensamt funktionshinder. 

Liknade resultat visade att genom att vara med i en grupp stärktes motivationen. Via 

gemensam fysisk aktivet och gruppvist engagemang tillsammans med andra som hade samma 

hälsoproblem övervanns olika hinder (Kneck et al., 2014). En annan studie visade också att 

genom tillhörighet i en grupp och gemensamt utförande av fysisk aktivitet såsom vandring, 

motion och matlagning tillfördes högt värde för deltagarna (Oftedal et al., 2010). Författarna 

anser också att det ofta är en bra idé att anpassa de olika aktiviteterna individuellt eftersom 

deltagarna ofta är i olika faser i livet, det är skillnad på en person som nyligen fått sin diagnos 

jämfört med någon som haft tid längre på sig att mentalt bearbeta sjukdomen. Författarna 

anser att primärvården borde erbjuda olika aktiviteter beroende vilken fas i livet deltagare 

befinner sig. 

I studien framkom att socialt stöd är en del i hanteringen av sjukdomen, där familjen utgör en 

av de viktigare källorna. Ofta är detta stöd inriktat på de fysiska och praktiska aspekterna på 

sjukdomen. Familjemedlemmarna har lättare att se och upptäcka nya symptom vilka därför 

kan behandlas i ett tidigare stadium. Vidare förenklas omställning i kosthållning om detta 

genomförs gemensamt med övriga i familjen. Genom att familjen stöttar och deltar i 

gemensam fysisk aktivitet blir motivationen att egen behandla större och drivkraften att hålla 

sig frisk större. Halkoaho et al. (2013) beskriver familjestöd som avgörande för personer med 

T2DM, familjen hjälpte till att få tillbaka syftet med livet.  Även vänner och andra relationer 

utgör källor till att finna livskvalitet och välbefinnande. Oftedal et al. (2010)  beskriver 

deltagarnas upplevelser att det var viktigt att ha goda relationer med familjen och vänner. 

Deltagarna betonade att leva med andra ibland kan komma i konflikt med kraven som ställs 
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vid diabetessjukdomen. Att integrera den omgivande familjen i deltagarnas vård anser vi vara 

ett bra sätt att få samtliga delaktiga i vården. Delaktigheten och det känslomässiga stödet är en 

viktig del av behandlingen. Det är en utmaning för distriktsjuksköterskan att få med och 

integrera familjen i vården, men om detta lyckas blir det till en stor fördel för den drabbade. 

Den förbättrade situationen kommer även omgivningen till del t.ex. i form av minskat behov 

av vårdbesök. Enligt Halkoaho et al. (2013) påverkas välbefinnande hos personer med T2DM 

genom regelbundna kontakter och planerade åtgärder från vårdpersonalen. 

7 Slutsatser 

Resultatet i denna studie visade att fysisk aktivitet har en betydande roll för personer med 

T2DM. Faktorer som motivation, kunskap och stöd från professionella och socialt stöd har 

betydelse vid utförandet av fysisk aktivitet. Personer med T2DM behöver hitta strategier och 

motivation för att ägna sig åt fysisk aktivitet. Även familjen och omgivningen har en 

betydande roll hos personer med T2DM. Även gruppaktiviteter där personer med T2DM 

träffas och delar med sig egna kunskaper hjälper till att upptäcka sjukdomskomplikationer i 

tid. Att gå på gruppträffar upplevdes som befriande, ny vänskap skapades och erfarenheter 

kring T2DM delades emellan deltagarna. Distriktssköterskan behöver kunskaper för att kunna 

motivera personer med diabetes typ 2 för livsstilsförändringar. Lika viktigt är att anpassa 

utbildning till individen. 

8 Kliniska implikationer och fortsatt forskning 

Den genomförda studien påvisar att regelbunden fysisk aktivitet kan leda till välbefinnande 

hos personer med T2DM om hinder övervinns och strategier hittas som motiverar utförandet 

av fysisk aktivitet. Deltagarna i föreliggande studier verkar sällan leva efter de råd som ges 

trots att dessa i många fall kan anses vara otvivelaktiga. Eftersom även deltagarnas utbildning 

har visat sig ha betydelse för efterlevnaden av givna råd finns här ett område där förbättring 

kan ske. Ytterligare studier kan försöka finna nya och alternativa metoder för att förenkla för 

mottagaren av råden att kunna tillgodogöra sig informationen. Enligt Socialstyrelsen (SOS, 

2015c) behöver hälso- och sjukvården lära sin att använda någon form av samtal eller 

rådgivning för att kunna hjälpa personer med T2DM att förändra sina levnadsvanor. För att 

kunna genomföra samtal behöver hälso- och sjukvårdspersonalen ta hänsyn till personens 

motivation till förändring och lära sig samtalstekniken för att kunna förmedla kunskap och 

stödja personen med T2DM i deras hälsoutveckling samt anpassa redskap till individen. 

Författarna som är sjuksköterskor har kännedom om användning av motiverande samtal men 
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för att kunna utvärdera välbefinnande behövs utbildning i hur hälsorelaterad livskvalitet 

utvärderas och används i vardagen. Hälsofrämjande insatser kan mätas med vedertagna mått 

där distriktssköterskan kan få svar på personens fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. 

På detta sätt kan vården till personer med T2DM förbättras och sjukdomskomplikationer 

minskar. 

När det gäller personcentrerad vård finns också möjligheter till förändring. I dagsläget erbjuds 

också en teknikplattform som kan anses vara allmängods, detta i form av smarta telefoner. 

Möjlighet att ta fram olika mjukvaror som t.ex. undervisar, övervakar, samlar information, 

påminner eller genomför dataanalys begränsas endast av fantasin. Detta är ett område där 

möjligen nästa steg i utvecklingen av diabetesprevention och behandling av densamma 

kommer tas.  
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Databas 

Medline 

Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 [ Diabetes 

Mellitus, 

Type 2] 

 

52427 

    

S2 [Motor 

Activity] 

OR 

[Physical 

Activity] 

 

74613 

 

    

S3  

[Well-

Being] 

 

 

28651 

 

 

    

 S1 AND S2 

AND S3 

 

 

 

 

17 

publication date: 

2005-2015 

english language 

all adults: 18+ 

years 

 

17 

 

10 

 

4 
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Databas 

Cinahl 

 

Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 [Diabetes 

Mellitus, 

Type2] 

 

24717 

    

S2  

[Physical 

Activity] 

 

15047 

    

S3 [Well-Being] 

OR 

Psychological 

well-being] 

 

16566 

    

  

S1 AND S2 

AND S3 

 

6 

publication date: 

     2005-2015 

 

english language 

 

all adult: 18 years 

 

2 

 

1 

 

1 
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Databas 

PsycINFO 

Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Fritext [Diabetes 

Mellitus 

Type 2] 

 

 

2478 

    

Fritext  

[Physical 

Activity] 

 

64069 

    

Fritext [Health]  

905160 

    

Fritext diabetes 

mellitus 

type 2 

AND 

physical 

activity 

AND 

health 

 

 

 

150 

publication date: 

 

2005-2015 

 

english language 

 

all adult: 18 years 

 

 

15 

 

 

10 

 

 

2 

 

Övriga 

 

Manuell 

sökning  

     

3 
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 Granskningsmall för kvantitativa studier utan 

kontrollgrupp 

 

 

Författare, år:…………………………………………………………………………..…….……. 

Titel:…………………………………………………………………………………...……..……. 

Antal deltagare…………………………………….………………………………………..…….… 

Antal kvinnor/män:………………………………………...…………………...……………….… 

Ålder (medel/median & spridningsmått):……………………………………..………………....… 

Studerat fenomen/företeelse: …………………………………………….………………………. 

……………………………………………………………………..…………………………….. 

Utfallsmått vilket/vilka och tidpunkt/-er: ……………………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………….…………. 

 

Sammanvägd bedömning av kvalitén. 

 

HÖG                    MEDEL                LÅG 

 

Kommentar 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Anvisningar: 

   Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

   Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

 
 

Ja 

 

Nej 

 

Oklart 

 

Ej tillämpligt 

 

1.  Vetenskaplig relevans och redlighet 

a) Finns en redovisning av kunskapsområdet som 

motiverar att genomföra studien? 

    

b) Grundar sig forskningsfråga på en teori som förklarar 

vald studie och studiedesign? 

    

c) Utgår studien från ett väldefinierat syfte?     

d)  Finns etiskt tillstånd?     

e) Finns ett relevant etiskt resonemang?     

f) Anges eventuella intressekonflikter, bindningar och jäv 

(”declaration of interest”)? 

    

g) Bedömer du att studiens resultat inte påverkats 

av intressekonflikter? 

    

h) Framgår det var varje enskild forskare bidragit med?     

 

2.  Urval och procedur 

a) Framgår inklusions- och exklusionskriterier?     

b) Framgår hur deltagarna rekryterades till studien?     

c) Är deltagarna rekryterade på ett sätt att risken för 
selektionsbias är minimerat? 

    

d) Är urvalet representativt för den företeelse/fenomen 
som studeras? 

    

e) Beskrivs kontexten där deltagarna befinner sig?     

f) Rapporteras analys av urvalsstolek (”power- 
beräkning”) för vald studiestorlek? 

    

g) Framgår det hur många personer som exkluderades 
före inkluderingen? 

    

h) Framgår hur många personer som avböjt att 
respektive accepterat att delta i studien? 

    

i)  Finns det en tydlig beskrivning av 
datainsamlingsproceduren? 

    

j) Har forskarna kontroll över vem som besvarar 
utfallsmåttet/-en? 
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Ja 

 

Nej 

 

Oklart 

 

Ej tillämpligt 

3 Svarsfrekvens och bortfall 

a) Är svarsfrekvensen acceptabel, > 80 %?     

b) Är orsakerna till bortfallen acceptabla?     

c) Redogör forskarna för bortfallet i  en bortfallsanalys?     

d) R e d o g ö r s  för internt bortfall, d.v.s. 
obesvarade frågor/påståenden? 

    

4. Utfallmått 

a) Användes validerade och reliabla utfallsmått?     

 

b) V a r  utfallsmåttet/-en relevanta för att svara 
på forskningsfrågan? 

    

c) Är tidpunkten/tidpunkterna för mätning av 
utfallsmåtten relevanta? 

    

d) Tar forskaren hänsyn till 
interbedömmarreliabiliteten? 

    

e) Vid upprepade mätningar tar forskaren hänsyn 

inlärningseffekten? 

    

5. Resultat 

a) Baseras resultatet på enbart i förväg definierade 
utfallsmått och subgruppsanalyser? 

    

b) Redovisas studiepopulationen på ett adekvat sätt?     

c) R e d o v i s a s  resultaten på ett adekvat sätt, 
numeriskt och grafiskt? 

    

d) H a r  resultaten beräknats med lämplig 
statistisk analysmetod? 

    

6.  Kritiskt förhållningssätt 

a) Redogör forskarna för begränsningar/svagheter i 
studien? 

    

b) Diskuterar och belyser forskarna resultaten utifrån 
befintlig kunskap/forskning? 

    

c) Diskuterar forskarna studiens generaliserbarhet?     

d) Finns förlag redovisat på fortsatt forskning?     

e) Framgår kliniska implikationer utifrån studiens 
resultat? 

    

f) Finns en tydlig och relevant konklusion?     
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Granskningsmall för kvalitativa studier 

 

 

 

 

Författare, år: …………………………………………………………………………………. 

Titel: ……………………………………………………………………………………….…. 

Antal deltagare: …………………………………….……………………………………..…… 

Antal kvinnor/män: ………………………………………...…………………………………. 

Ålder (medel/median & spridningsmått): …………………………………………………...… 

Studerat fenomen/företeelse: …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………......…… 

Kvalitativ metod: …………………………………………………………….……………….. 

 

Sammanvägd bedömning av kvalitén. 

 

HÖG                     MEDEL                LÅG 

 

 

Kommentar: 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………



 

Bilaga 3  

 

 

Anvisningar: 

   Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

   Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

 

 

 
 

Ja 

 

Nej 

 

Oklart 

 

Ej tillämpligt 
 

1.  Vetenskaplig relevans och redlighet 

a)Finns en redovisning av kunskapsområdet som 

motiverar att genomföra studien? 

    

b) Grundar sig forskningsfråga på en teori/teoretisk 

perspektiv som förklarar vald studie och studiedesign? 

    

c) Är syftet med studien tydligt uttryckt?     

d) Finns etiskt tillstånd?     

e) Finns ett relevant etiskt resonemang?     

f) Framgår det var varje enskild forskare bidragit med?     

 

2.  Urval och procedur 

a) Framgår inklusions och exklusionskriterier?     

b) Framgår hur deltagarna rekryterades till studien?     

c) Är urvalet lämpligt för den företeelse/fenomen som 
studeras? 

    

d) Beskrivs kontexten där deltagarna befinner sig?     

e) Framgår hur datainsamlingen går till (t.ex. 
intervjuer, observationer, focusgrupper)? 

    

f) Framgår vem som genomför datainsamlingen?     

g) Är relationen forskare/deltagare tydligt beskriven?     

h) Framgår hur många personer som avböjt att 

respektive accepterat att delta i studien? 

    

 

3. Analys 
a) Ä r analysen tydligt beskriven?     

b) Är analysförfarandet re levant  i relation till 
datainsamlingsmetod? 

    

c) Finns exempel på hur analysen gått till?     

d) Redogörs för vem/vilka som utför analysen?     

e) Redovisar forskarna sin förförståelse?     
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4.  Resultat/fynd 

a) Är resultatet/fynden logiska?     

b) Är resultatet/fynden begripliga?     

c) Svarar resultatet/ fynden på syftet?     

d) Redovisas resultatet/fynden med representativa citat?     

e) Presenteras resultatet/fynden på ett sätt att relationen 

mellan kategorier/tema är tydliga? 

    

f) Redovisas resultatet/fynden i förhållande t i l l  ett 

teoretiskt perspektiv? 

    

g) Genereras hypotes/teori/modell?     

 

5.  Kritiskt förhållningssätt 
a) För forskaren ett kritiskt resonemang kring sin 

egen roll och inflytande under analysprocessen? 

    

b) Diskuterar och belyser forskarna resultaten/fynden utifrån 

befintlig kunskap/forskning? 

    

c) Diskuterar forskarna begräsningar/svagheter 

med studien? 

    

d) Diskuterar forskarna resultatet/fyndens överförbarhet till 

liknande eller andra kontexter? 

    

e) Redovisas förslag på fortsatt forskning?     

f) Finns en tydlig och relevant konklusion?     
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Granskningsmall för randomiserad kontrollerad 

studie och observationsstudier med kontrollgrupp 
 

Författare, år: ………………………………………………………………….………………. 

Titel: ……………………………………………………………………………………………. 

Antal studiedeltagare (totalt & per grupp): ……………………………………………………… 

Antal kvinnor/män (totalt & per grupp): …………………………….…………………..……… 

Ålder (medel/median & spridningsmått): ……………………………………………….….…… 

Intervention/exponering: ………………………………………………………………………. 

Kontroll: ………………………………………………………………………………………... 

Primärt utfallsmått och tidpunkt/-er: …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Sekundärt utfallsmått vilket/vilka och tidpunkt/-er: …………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Sammanvägd bedömning av kvalitén. 

 

 

HÖG                    MEDEL                LÅG 
 

 

Kommentar 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….
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Anvisningar: 

   Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

   Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

 
 

Ja 

 

Nej 

 

Oklart 

 

Ej tillämpligt 
 

1.  Vetenskaplig relevans och redlighet 

a) Finns en redovisning av kunskapsområdet som 

motiverar att genomföra studien? 

    

b)   Grundar sig interventionen/exponeringen  på en teori 

som förklarar varför den leder till effekter av valda 

utfallsmått? 

    

c)   Utgår studien från ett väldefinierat syfte?     

d)   Finns etiskt tillstånd?     

e)   Finns ett relevant etiskt resonemang?     

f) Är studien inrapporterad i någon databas för kliniska 

studier tex https://clinicaltrials.gov/? 

    

g)   Anges eventuella intressekonflikter, bindningar och jäv 

(”declaration of interest ”)? 

    

h)   Bedömer du att studiens resultat inte påverkats 

av intressekonflikter? 

    

i)    Framgår det var varje enskild forskare bidragit med?     

 

2.  Urval 

a)   Framgår inklusions- och exklusionskriterier?     

b)   Framgår när och hur personerna tillfrågades att delta 
i studien? 

    

c) Framgår hur många personer som avböjde 
respektive accepterade att delta i studien? 

    

d)   Rapporteras analys av urvalsstolek (”power- 
beräkning”) för vald studiestorlek? 

    

e) Framgår det hur många personer som exkluderades 
före inkluderingen? 

    

f) Var grupperna vid baslinjemätningen likvärdiga 
avseende egenskaper som kan påverka resultatet 
(t ex ålder, kön, sjukdom, funktion, hälsa)? 
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Ja 

 

Nej 

 

Oklart 

 

Ej tillämpligt 
 

3.  Intervention / exponering 

a)  Är interventionen tydligt beskriven så den är möjlig 
att återupprepa? 

    

b)   Framgår hur kontrollgruppen 
vårdades/behandlades? 

    

c) Framgår det vem som implementerade 
interventionen? 

    

d)   Var forskaren/forskarna omedvetna (blindade) för 

vilken grupp deltagarna tillhörde? 

    

e) Var den/de som vårdade studiedeltagarna 

omedvetna (blindade) för vilken grupp deltagarna 

undersökta tillhörde? 

    

f) Var studiedeltagarna omedvetna (blindade) för 

vilken grupp de tillhörde? 

    

g)   Användes en randomiseringsmetod som på ett 
acceptabelt sätt minimerar risken för manipulation? 

    

h)   Randomiseringsmetod som beskrivs och användes 
är tillfredställande för att minimera snedfördelning 
mellan grupper? 

    

 

4.  Bortfall och följsamhet 

a) Finns det en tydlig beskrivning av 
datainsamlingsproceduren? 

    

b)  Går det att följa deltagarnas väg genom studien 

t ex i ett flödesschema? 

    

c)   Var bortfallet lika stort inom grupperna?     

d)  Är orsakerna till bortfallen acceptabla?     

e)  Var andelen deltagare som fullföljde studien 
acceptabel, > 80 %? 

    

 

5.  Utfallmått 

a)   Mättes utfallet med validerade och reliabilitetstestade 
utfallsmått? 

    

b)   Mättes utfallsmåtten innan interventionen 

/exponeringen genomfördes dvs baslinjemätning? 

    

 

c)  Var det primära utfallsmåttet relevant för att få svar 
på forskningsfrågan? 

    

 

d)  Var det/de sekundära utfallsmåtten relevant för att 
få svar på forskningsfrågan? 

    

e)   Är tidpunkten/tidpunkterna för mätning av 

utfallsmåtten relevanta? 

    



 

Bilaga 4 

 

 

 
 

Ja 

 

Nej 

 

Oklart 

 

Ej tillämpligt 

f) Tar forskaren hänsyn till 

interbedömmarreliabiliteter? 

    

g)   Tar forskaren hänsyn till 
intrabedömmarreliabiliteter? 

    

 

6.  Resultat 

a) Baseras resultatet på enbart i förväg definierade 
utfallsmått och subgruppsanalyser? 

    

b)  Redovisas resultaten på ett adekvat sätt, numeriskt 

och grafiskt? 

    

c)  Har resultaten beräknats med lämplig statistisk 
analysmetod? 

    

d)  Var den minsta kliniskt relevanta effekten definierad 

på förhand? 

    

f) Rapporterades komplikationer på ett 

tillfredsställande sätt? 

    

 

7.  Kritiskt förhållningssätt 

a) Redogör forskarna för begränsningar/svagheter i 
studien? 

    

b) Diskuterar och belyser forskarna resultaten utifrån 
befintlig kunskap/forskning? 

    

c) Diskuterar forskarna studiens generaliserbarhet?     

d) Finns förslag redovisat på fortsatt forskning?     

e) Framgår kliniska implikationer utifrån studiens 
resultat? 

    

f) Finns en tydlig och relevant konklusion?     
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1.  Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Dyson, P.A., Beatty, 

S., & Matthews, 

D.R. (2010). 

 

An assessment of 

lifestyle video 

education for people 

newly diagnosed 

with type 2 diabetes 

 

Journal of Human 

Nutrition and 

Dietetics 

 

England 

 

 

Att designa och 

producera en 

videobaserad 

utbildning för 

personer som nyligen 

diagnostiserats med 

typ 2-diabetes och att 

utvärdera effekten av 

videoutbildning om 

diabeteskunskap, 

biokemiska och 

antropometriska 

utfall och 

livskvalitet. 

Design: RCT studie  

Population: Vuxna 

Inklusionskriterier: 18 år och äldre, diagnos Diabetes 

typ-2, minst i 6 månader. 

Exklusionskriterier: Typ 1 diabetes mellitus, gravida 

kvinnor, ammande kvinnor, större psykisk sjukdom 

inklusive ätstörningar, alkohol eller missbruk.  

Urvalsförfarande: 42 personer rekryterades utgående 

från läkarremiss, sjuksköterska eller genom annons 

Urval. 21 personer till videogruppen och 21 personer till 

kontrollgruppen. Kvinnor 24 och män 18. Bortfall 3 

personer i kontrollgruppen. 

Medianålder 60,8 år. 

Datainsamlingsmetod: Diabetes kunskap: ADKnowl 

frågeformulär, livskvalitet: WHO-5 frågeformulär, 

validerad matdagbok i 3 dagar och fysisk aktivitet: 

stegräknare 

Analysmetod: Parametrisk statistik. 

Matdagboken analyserades med diet plan 5 för 

Windows. 

Resultatet från stegräkningen redovisades med antal steg 

per dag. ADKnowl frågeformuläret analyserades post 

per post. 

Styrka: Etisk 

godkännande. 

Bra redogörelse 

datainsamling. 93 % 

rekrytering. Resultatet 

redovisades på adekvat 

sätt, numeriskt och 

grafisk. 

Över 90 % av 

deltagarna var positiva 

till 

videoinspelningarna. 

 

Svaghet: Ej etiskt 

resonemang.  En kort 

konklusion. 

 

Värdering: Medel 

Fysisk aktivitet, mätt i 

steg per dag, ökade i 

interventionsgruppen. 

 

Inga signifikanta 

skillnader mellan 

grupperna under 6 

månader. 

 

Videobaserad utbildning 

förbättrade kunskapen 

om diabetessjukdomen 

hos nyligen 

diagnostiserade personer.  
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2.  Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Ferrand, C., Perrin, C., 

& Nasarre, S. (2008). 

 

Motives for regular 

physical activity in 

women and men: a 

qualitative study in 

French adults with type 

2 diabetes, belonging to 

a patients association 

 

Health and Social Care 

in the Community 

 

Frankrike 

Att undersöka 

upplevda motiv för 

regelbunden fysisk 

aktivitet hos manliga 

och kvinnliga personer 

med typ 2-diabetes. 

Design: kvalitativ intervju studie 

Population: 23 vuxna i en fransk förening som 

kallas Move for health. 

Inklusionskriterier: Personerna ska ha följt ett 

program för fysisk aktivitet i ”Hälsans pol” 

innan man går i med någon förening. 

Tränat regelbundet i minst 1 år och 

diagnosticerats med diabetes mellitus typ 2 

Exklusionskriterier: 

Ej angivet 

Urvalsförfarande: 

Vuxna med i föreningen ”Move for health”. 

Valdes slumpmässigt. 

Urval: 23 vuxna. 

14 kvinnor och 9 män mellan 35-78 år 

Datainsamlingsmetod: öppen intervjuteknik 

med personliga historier och specifika frågor. 

Analysmetod: Induktiv innehållsanalys. 

 

 

Styrka: Etiskt 

godkännande. Ett 

tydligt urval och 

procedur. Resultaten 

och fynden redovisas 

med citat som styrker 

rubrikerna. 

Redovisar 

trovärdighet. 

Öppna frågor. 

Ömsesidig flexibilitet 

intervju 

genomförande. 

 

Svaghet: Författarna 

redovisar svagt etisk 

förhållningsätt. 

Exklusionskriterier 

saknas. 

 

Bevisvärde Medel 

Deltagarna beskrev 

personliga historier om 

svårigheter, både egna och 

familjära, med bl.a. 

depression i samband med 

sjukdomen. 

 

Viktigt att vara med i en 

förening (stödgrupp) som 

stödjande  

 

Familjemedlemmar, vänner 

och personal skapade 

stödjande miljö.  

 

Fysisk aktivitet förbättrade 

känslan av välbefinnande. 

 

Psykiskt välbefinnande och 

hälsofrämjande var två 

starka motiv som relaterades 

till fysisk aktivitet. 
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3. Författare, artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Hasseler, M.K., von der 

Heide, M., & Indefrey, S. 

(2010). 

 

Resources for and barriers to 

effective diabetes care 

management-experiences 

and perspectives of people 

with type 2 diabetes 

 

Journal Public Health 

 

Tyskland 

Att identifiera 

diabetesrelaterade 

copingstrategier och 

anpassningsproblem 

till sjukdomen. 

Design: Kvalitativ explorativ design 

Population: Vuxna 

 

Inklusionskriterier: äldre än 50 år, 

diagnos typ 2 diabetes i minst 2 år. 

Tala flytande tyska. 

 

Exklusionskriterier: Ej angivet 

 

Urvalsförfarande: Rekryterades från 

primärvården under 3 månader. 

 

Urval: 7 deltagare. 5 kvinnor och 2 

män. Ålder 55-76 

 

Datainsamlingsmetod: Enkät om 

ålder, kön, yrke/sysselsättning och hur 

länge diabetes diagnos. 

Öppen intervjuteknik med öppna 

frågor. 

 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Styrka: Etiskt 

godkännande med person 

samtycket. Informativ 

bakgrund och bra 

beskrivning av resultat. 

Öppna frågor 

Tydlig beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys 

Induktiv-deduktiv ansats 

vid datainsamling  

 

Svaghet: Kritiskt 

resonemang och 

exklusionskriterier saknas 

 

Värdering: Medel 

Deltagarna tycker att 

blodsockernivåer är obehagliga 

och att detta inte påverkar deras 

egen uppfattning om 

välbefinnande. 

 

Följer inte rekommenderad diet 

strikt. 

 

Deltagarna upplever att 

välbefinnande relateras med 

fysisk aktivitet och rörlighet. 

 

Fysisk begränsning och smärta 

ger minskat välbefinnande.  

 

Diabetesutbildning samt att få 

träffa andra med samma 

sjukdom är positivt.  

Deltagarna tycker att familjen 

ska integreras i utbildningen. 
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4.  Författare, artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Korkiakangas, E., Taanila, 

A.M., & Keinänen – 

Kiukaanniemi, S. (2010). 

 

Motivation to physical 

activity among adults with 

high risk of type 2 diabetes 

who participated in the Oulu 

substudy of the Finnish 

Diabetes Prevention Study 

 

Health and Social Care in 

the Community 

 

Finland 

Att beskriva motivationen 

och hinder för fysisk 

aktivitet hos personer med 

hög risk för typ 2 diabetes. 

Design: kvalitativ 

 

Population: Vuxna 

 

Inklusionskriterier: Ålder 55 år. 

Hög risk för diabetes mellitus typ 2 

 

Exklusionskriterier: Ej angivet 

 

Urvalsförfarande: Uppföljning av 

studier 2003 och 2008. 

  

Urval: Totalt 101 deltagare.  

Kvinnor 63 och 38 män 

Från studier 2003 0ch 2008. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär med öppna frågor 

genomfördes 2003 och 2008. 

 

Analysmetod: Induktiv 

innehållsanalys med QSR NVivo 8 

program 

Styrka: Etiskt 

godkännande, tydlig 

beskriven 

innehållsanalys. 

Bra resultatdiskussion 

och tydligt resultat. 

 

Svaghet: Forskarna 

för inget eget etiskt 

resonemang om deras 

inblandning i studien. 

Exklusionskriterier 

saknas. 

 

Bevisvärde: Medel 

Några deltagare upplevde 

hinder för regelbunden 

fysisk aktivitet. Hinder var 

hälsoproblem, väder årstid, 

fritidsintresse, 

arbetsuppgifter och tidsbrist. 

 

Andra deltagare upplevde 

inga hinder för fysisk 

aktivitet. 

 

Fysisk aktivitet innebar 

bättre livskvalitet. Innefattar 

hälsa, fitness, viktkontroll 

och arbetsförmåga. 

 

Livskvalitet och 

välbefinnande betonades 

som motivationsfaktor till 

fysisk aktivitet. 
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5. Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Linmans, J.J., 

Knottnerus, J.A., & 

Spigt, M.(in press). 

 

How motivated are 

patients with type 2 

diabetes to change 

their lifestyle? A 

survey among patients 

and healthcare 

professionals 

 

Primary care diabetes 

 

Holland 

Att undersöka 

motivationen att 

förändra livsstilen hos 

patienter med typ 2 

diabetes inom 

primärvården och 

bedöma om patienter 

och vårdpersonal hade 

liknande värdering 

gällande motivationen.  

Design: RCT studie 

Population: Vuxna 

Inklusionskriterier: Deltagare med diagnos 

diabetes mellitus typ 2, regelbundet återbesök hos 

diabetessjuksköterskan, kan holländska språket 

och ej fysiskt inaktiv. 

Exklusionskriterier: Ej angivet 

Urvalsförfarande: 10 vårdcentraler kontaktades. 

Deltagare valdes slumpmässigt av 

diabetessjuksköterskan.  

Urval: 141 deltagare, Kvinnor 50 och män 92. 

Bortfall 9 deltagare. Medelålder 64,2 år. 

Datainsamlingsmetod: Enkätfrågor om 

personliga egenskaper som ålder, kön, vikt och 

längd. Efter sedvanliga besök hos 

diabetessjuksköterska fick deltagarna fylla i 

frågeformulär. Samtidigt fick 

diabetessjuksköterskorna fylla i ett formulär. 

Analysmetod: Beskrivande statistik. SPSS 21för 

att beskriva studiepopulationen. Cohens kappa 

koefficient användes. 

 

 

Styrka: Etisk 

godkännande. 

Tydlig beskrivning 

av statistiken.  

Cohens kappa 

koefficient 

används. 

Urvalsproceduren 

välbeskriven. Klart 

och tydligt resultat. 

Kritiskt 

förhållningssätt. 

 

Svaghet: 

Deltagarna 

rekryteras till 

studien under 

besöket hos 

diabetessjuksköters

ka. 

Viss selektionsbias.  

 

Värdering: Hög 

 43 % av deltagarna var inte 

motiverade till fysisk aktivitet 

enligt 

diabetessjuksköterskorna 

medan 29 % av deltagarna 

uppgav att de inte var 

motiverade till fysik aktivitet 

(Cohens kappa 0,13, p = 0,11). 

 

Resultatet visade dålig 

överenskommelse mellan 

deltagare och 

diabetessjuksköterskor för nivå 

av fysisk aktivitet, motovation 

och livsstilsförändring. 

 

Deltagarna och 

diabetessjuksköterskan var 

eniga om att fysik aktivitet och 

kost diskuterades under 

besöket men de var inte ense 

om att råden gavs. 
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6. Författare, artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Malpass, A., Andrews, R., & 

Turner, K.M. (2008). 

 

Patients with Type 2 

Diabetes experiences of 

making multiple lifestyle 

changes: A qualitative study 

 

Patient Education and 

Counseling 

 

England 

Studiens syfte var att 

bedöma om patienter 

upplevt ökad fysisk 

aktivitet som stöder 

eller hindrar 

kostförändringar och 

vice versa samt om 

patienterna anser 

multipla 

livsstilsförändringar 

är gynnsamma eller 

kontraproduktiva. 

Design: kvalitativa intervjuer 

 

Population: Vuxna 

 

Inklusionskriterier: 30-80 år och haft 

diabetes - typ 2, minst 6 månader. 

Exklusionskriterier: Ej angivet. 

Urvalsförfarande: Informationsblad delades 

ut till primärvården och en sjuksköterska 

informerade både män och kvinnor och 

medgivande gavs. Sjuksköterskan skickade 

därefter kontaktuppgifter till forskargruppen.  

 

Urval: Totalt 30 personer. 18 kvinnor och 12 

män. Randomisering till 3 olika 

kontrollgrupper.  

 

Datainsamlingsmetod: Efter 6 månader 

genomfördes intervjuer i deltagarnas hem, efter 

9 månader telefonintervju. 

 

Analysmetod: Analys tematisk med hjälp av 

ATLAS. Ti.5.2.6. 

Styrkor: Etiskt 

godkännande. 

Djupintervjuer 

med öppna frågor. 

Lätt att följa med 

i texten, tydliga 

titlar och citat. 

Bra etisk 

diskussion där 

forskaren 

diskuterar sin 

egen roll. 

 

Svagheter: 

Exklusionskriterie

r saknas.  

 

Bevisvärde. Hög 

Deltagarna tyckte att fysisk 

aktivitet förbättrade deras 

känsla av välbefinnande men 

också att minska höga 

sockernivåer och hålla sin diet. 

 

Deltagarna fick förståelse om 

hur viktigt det är med fysisk 

aktivitet och att fysisk aktivitet 

hjälper till för att hantera 

diabetessjukdomen. 

 

Fysisk aktivitet används för att 

kompensera för fusk med 

maten och godsaker.  

 

Vänner och relationer var 

viktiga för livskvalitet och 

välbefinnandet. 

  



 

Bilaga 5 Artikelmatris 

 

 

7. Författare, 

artikelns 

titel, tidskrift, Land 

 

Syfte 

 

Metod och design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Mier, N., Medina, A.A., 

& Ory, M.G. (2007). 

 

Mexican Americans with 

type 2 diabetes: 

perspectives on 

definitions, motivators 

and programs of physical 

activity 

 

Preventing chronic 

disease 

Public health research, 

practice and policy 

 

Mexiko 

Att undersöka 

uppfattningar om 

fysisk aktivitet i 

en population av 

mexikanska 

amerikaner vilka 

har typ 2- 

diabetes och bor i 

Texas och 

Mexikos 

gränsregion samt 

identifiera 

drivkrafter och 

hinder för fysisk 

aktivitet i denna 

grupp.  

Design: kvalitativa intervjuer 

 

Population: vuxna 

 

Inklusionskriterier: Ålder 30-55 år och diagnos typ 2-

diabetes sedan minst ett år. Ingen hjärtsjukdom och 

villig att delta i studien. 

 Exklusionskriterier: Ej angivet 

 

Urvalsförfarande: Deltagare från fyra län. Remisser 

från vårdcentral. 

 

Urval: 39 deltagare delades till sex stycken 

fokusgrupper. 

Bortfall ej angivet. 

Kvinnor 34 och män 5 deltagare. Median ålder 34,4 år. 

 

Datainsamlingsmetod: Fokusgrupper. Genomfördes 

på engelska och spanska. Ca 60-90 minuter intervju. 

 

Analysmetod: QSR N6, kodar och hanterar textdata 

Styrka: Etisk 

godkännande. 

Bra kännedom 

om 

populationen. 

Relevant etiskt 

resonemang. 

 

Svaghet: 

Forskarna 

diskuterar inte 

sin egen roll i 

studien. 

Exklusionskriter

ier saknas. 

 

Värdering: Hög 

Deltagarna nämnde att 

drivkraften för fysisk 

aktivitet är känslan av fysisk 

och psykisk välbefinnande. 

 

Hushållsarbete, shopping, 

promenader och dans med 

mera var fysisk aktivitet. 

 

Största hindret för fysisk 

aktivitet var brist på tiden på 

grund av arbete och familj. 

 

Alla sex fokusgrupper 

nämnde miljön i samhället. 

Dåliga trottoarer, 

gatubelysning och gäng men 

också vädret är ett hinder. 
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8.  Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Tsai, J., Ford, E.S., Li, 

C., Zhao, G., & Balluz, 

L.S. (2010). 

 

Physical activity and 

optimal self-rated health 

of adults with and 

without diabetes 

 

BMC Public Health 

 

USA 

Att undersöka 

sambandet mellan 

nivåer av fysisk aktivitet 

och optimal självskattad 

hälsa (SRH) av 

amerikanska vuxna med 

eller utan diabetes i alla 

50 stater i Förenta 

staterna 

Design: kvantitativ 

Population: Vuxna 

Inklusionskriterier: Personer med diabetes 

mellitus typ 1 och typ 2 och ingen diagnos. 

18 år och äldre. 

Exklusionskriterier: Personer som inte hade 

telefon eller mobil. 

Urvalsförfarande: Telefonundersökning med 

randomiserad uppringning. Intervjuarna 

samlade information om fysisk aktivitet och 

optimal självskattad hälsa. 

Urval: Diabetes mellitus typ 2 

29,572 personer. 

Män 55,2% 

Kvinnor 49,6% 

Datainsamlingsmetod: Telefonundersökning 

med randomiserad uppringning. Frågor om 

fysisk aktivitet, självskattad hälsa och 

hälsohistoria 

Analysmetod: Statistik analys SPSS 17 

Complex prover för kartläggning 

 

Styrka: 

Tillståndsbaserad 

undersökning av 

Behavioral Risk Factor 

Surveillance System. 

Tabeller tydliga. 

Diskussion om 

pålitligheten om studien. 

 

Svaghet: Ej etisk 

diskussion. 

Självrapporterad 

dataundersökning. Svag 

svarsfrekvens vid 

diabetes mellitus typ 2.  

 

Värdering: Medel 

Regelmässig fysisk 

aktivitet för vuxna 

diabetiker är förenat 

med maximal 

självskattad hälsa. 

 

Bakgrund hade 

betydelse för optimal 

självskattad hälsa, som 

anställning, inga 

hjärtsjukdomar, ingen 

funktionsnedsättning, ej 

överviktiga och hade 

tillgång till sjukvård.  
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9. Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

van der Wulp, I., de 

Leeuw, J.R.J., Gorter, 

K.J., & Rutten, 

G.E.H.M.(2012). 

 

Effectiveness of peer-

led self-management 

coaching for patients 

recently diagnosed 

with Type 2 diabetes 

mellitus in primary 

care: a randomized 

controlled trial 

 

Diabetic medicine 

 

Holland 

Är att undersöka en 

självförvaltning coaching 

intervention för nyligen 

diagnostiserade patienter 

med typ 2-diabetes. 

Design: RCT studie 

Population: Vuxna 

Inklusionskriterier: Diagnos typ 2-

diabetes sedan mindre än 12 månader 

Exklusionskriterier: Deltagare som inte 

kunde fylla i frågeformuläret. Inte förstå 

holländska språket eller kognitiva 

funktionsnedsättningar.  

Urvalsförfarande: Ett informationsbrev 

skickades av allmänläkaren till personerna 

om de vill delta. 

Urval: 119 personer tillfrågades. 

Randomisering kontrollgruppen 60 

personer och intervention 59 personer. 

Flest män i studien, medianålder 61 år. 

Bortfall 14 deltagare. 

Datainsamlingsmetod:  

Deltagarna fick fylla i ett frågeformulär 3 

månader och 9 månader efter intervention. 

Analysmetod: Statistik analys (ANOVA) 

 

Styrkor: Etisk 

godkännande. 

Tydlig beskrivet urval, 

metod, dataanalys, 

resultat och 

diskussion. Röd tråd. 

 

Svagheter: ej etisk 

diskussion 

 

Värdering. Hög 

Det psykiska välbefinnande 

ökade betydlig bland 

deltagare som rapporterade 

dåligt psykiskt 

välbefinnande vid start. 

 

Självkompetensen (self 

efficacy) förbättrades 

avsevärt i interventionsgrupp 

en jämfört med 

kontrollgruppen. 

 

Fysisk aktivitet i genomsnitt 

relativt stabilt genom hela 

studien men ingen 

signifikant tid eller tidsgrupp 

skillnad hittades. 

 

Self-efficacy är en viktig 

faktor för beteendeändring. 
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10.  Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

van Vugt, M., de Wit, 

M., Bader, S., & Snoek, 

F.J. (in press). 

 

Does low well-being 

modify the effects of 

PRISMA (Dutch 

Desmond), a structured 

self-management-

education program for 

people with type 2 

diabetes? 

 

Primary Care Diabetes 

 

Holland 

Att testa modifierade 

effekterna av lågt 

välbefinnande hos 

diabetespatienter som 

deltar i ett strukturerad 

DSME program 

(PRISMA) med hjälp av 

data från en 

observationsstudie i 

diabetesvård. 

Design: Pre post mätning kvantitativ 

Population: Vuxna 

Inklusionskriterier: Diagnos diabetes typ 2 

och tala och läsa holländska. 

Exklusionskriterier: Ej angivet. 

Urvalsförfarande: 

297 deltagare remitterades från 7 olika 

primärvård.  

Urval: 

297 deltagare. 144 kvinnor och 153 män.  

Median ålder 67,2 år. Alla deltagare fick 

PRISMA kurs samtidigt. Bortfall 20.8 % 

Datainsamlingsmetod: Efter tre månaders 

utbildning ifylldes fem formulär. Humör 

WHO-5 frågeformulär, Diabetes relaterad 

ångest mättes med PAID-5, diabetes 

självständighet mättes med CIDS formulär, 

sjukdomsuppfattningen mättes med IPQ 

formulär och diabetes egenvård mättes med 

SDSCA formulär. 

Analysmetod: Statistik analys SPSS 20 

 

Styrka: 

Etisk godkännande. 

Tydliga likvärdig 

redovisade tabeller.  

Acceptabelt bortfall. 

Bra resultat 

redovisning.  

Redovisar styrkor 

och begränsningar. 

 

Svaghet: 

Ej redovisat hur 

många som har 

tackat nej till studien. 

 

Värdering: Hög 

Av 297 deltagare 

rapporterade 63 deltagare 

lågt välbefinnande. 

 

Efter tre månader 

PRISMA kurs visade 

deltagarna en förbättring i 

sjukdomsuppfattning och 

kostbeteende. 

 

24 deltagare visade 

fortfarande lågt 

välbefinnande efter 

kursen. 

 

Utbildningen förbättrar 

välbefinnandet genom 

egenmakt och ökad 

självförtroende och 

känslan av kontroll. 



 

Bilaga 6 – Resultatredovisning av kategorier och subkategorier 

 

 

Teman Subteman Relevanta studie 

Upplevelse av utförande av 

fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet leder till en  

förbättrad känsla av  

välbefinnande 

 

 

 

Hinder för fysisk 

aktivitet 

 

 

Ferrand et al. (2008) 

Hasseler et al. (2010) 

Korkiakangas et al. (2011) 

Malpass et al. (2008) 

Mier et al. (2007) 

 

Ferrand et al. (2008) 

Hasseler et al. (2010) 

Korkiakangas et al. (2011) 

Linmans et al. (in press) 

Mier et al. (2007) 

van der Wulp et al. (2012) 

van Vugt et al. (in press) 

Faktorer som leder till 

förbättring av fysisk 

aktivitet och välbefinnande 

 

Motivation 

 

 

 

 

 

 

Kunskap och stöd från 

professionella 

 

Ferrand et al. (2008) 

Korkiakangas et al. (2011) 

Linmans et al. (in press) 

Malpass et al. (2008) 

Mier et al. (2007) 

 

 

Dyson et al. (2010) 

Ferrand et al. (2008) 

Hasseler et al. (2010) 
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Socialt stöd 

Korkiakangas et al. (2011) 

Mier et al. (2007) 

Tsai et al. (2010) 

van det Wulp et al. (2012) 

van Vugt et al. (in press) 

 

 

Ferrand et al. (2008) 

Hasseler et al. (2010) 

Korkiakangas et al. (2011) 

Malpass et al. (2008) 

Mier et al. (2007) 

Tsai et al. (2010) 
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Ja Nej Oklart Ja Nej Oklart Ja Nej Oklart Ja Nej Oklart Ja Nej Oklart Ja Nej Oklart Ja Nej Oklart Ja Nej Oklart Ja Nej Oklart Ja Nej Oklart

Dyson et al. (2010) 1 X X X X X X X X X X

Ferrand et al. (2008) 2 X X X X X X X X X X

Hasseler et al.(2010) 3 X X X X X X X X X X

Korkigangas et al.(2010) 4 X X X X X X X X X X

Linmans et al.(2014) 5 X X X X X X X X X X

Malpass et al.(2008) 6 X X X X X X X X X X
Mier et al.(2007) 7 X X X X X X X X X X

Tsai et al. (2010) 8 X X X X X X X X X X

van der Wulp et al. (2012 9 X X X X X X X X X X

van vugt et al. (2014) 10 X X X X X X X X X X

Var 

forskningen 

värdefull

Behandlades 

etiska frågor

Fanns det en 

tydlig 

redogörelse 

för 

resultatet

Studiens 

kod

Var 

relationen 

mellan 

forskaren och 

deltagarna 

adekvat

Var data-

insamlingen rätt 

för att behandla 

frågeställningen

Var data-

analysen 

tillräckligt 

noga utförd

Fanns det en 

tydlig 

redogörelse 

för studiens 

syfte

Var metoden 

lämplig

Var forsknings-

ansatsen 

lämplig för 

studiens syfte

Var urvals-

förfarandet 

lämplig för 

studiens syfte
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Författare  Studiens namn  Antal deltagare  Fysisk 

aktivitet  

Well-

Being 

Dyson et al. (2010) En bedömning av livsstil video utbildning för personer 

som nyligen diagnostiserats med typ 2-diabetes 

n =42 +++ / 

Linmans et al. (in press) Hur motiverande är patienter med T2DM att ändra sin 

livsstil? En undersökning bland patienter och 

vårdpersonal. 

n = 141 +  0 

Tsai et al.  (2010) Fysisk aktivitet och optimal självskattad hälsa vuxna 

med och utan diabetes 

n = 29 572 

 

+++ +++ 

van der Wulp et al. 

(2012) 

Effektiviteten av peer-ledda självförvaltning coaching 

för patienter som nyligen diagnostiserats med typ 2-

diabetes mellitus i primärvården: en randomiserad 

kontrollerad studie 

n = 119 - +++ 

van Vugt et al. (in press) Har lågt välbefinnande ändrat effekterna av PRISMA 

(Dutch Desmond), ett strukturerat egenvård-

utbildningsprogram för personer med typ 2-diabetes? 

n= 297 0 ++ 

+= påvisbar effekt, /= ingen påvisbar effekt, 0= studerades ej. 
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Författare Intervention 

Fysisk aktivitet 

kontroll/intervention Analys/mätningar Resultat 

Linmans et 

al. (in press)  

 

Deltagare/diabetes-

sjuksköterskors 

upplevelse av fysisk 

aktivitet 

 

150 deltagare, 9 bortfall  

n= 141 K 36 % M 64 % 

medelålder 64  

Cohens kappa 0,13, 

P=0,11 

Brist på aktivitetsnivå 

för fysisk aktivitet  

 

 

Livsstilsförändringar 

35 % deltagare upplevde brist och enligt 

diabetessjuksköterskor hade 47 % av 

deltagarna brist på aktivitetsnivå 

(Cohen’s kappa 0,32) 

 

29 % av deltagarna uppgav att de inte 

var motiverade att förändra sin livsstil 

men enligt diabetessjuksköterskor var 

det 43 % av deltagare som inte var 

motiverade (Cohen’s kappa 0,13) 

Tsai et al.  

(2010)  

 

Självskattad optimal 

hälsa hos personer med 

T2DM och friska 

personer  

 

Nivå av fysisk aktivitet 

Självskattad optimal 

hälsa 

52.2%, respektive 

86.2% 

Män 55,2% 

Kvinnor 49,6% 

 

Riskfaktorer för 

optimal hälsa 

hjärt-kärl sjukdomar, 

artrit, 

funktionsnedsättning, 

övervikt, obesitas,  

 (p < 0.001 for χ2 

test). 

 

Regelmässig fysisk aktivitet för vuxna 

är förenad med maximal självskattad 

optimal hälsa RR 1,59. 

Prevalensen av optimal SRH var 52.2% 

och 86.2% för vuxna med T2DM och 

vuxna utan diabetes. Även i nämnda 

ordning vuxna som rapporterades vara 

aktiva hade en ökad risk för 32 % 

jämfört med 18 % för rapporterad 

optimal SRH, jämfört med vuxna som 

rapporterade vara inaktiva 
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Författare Intervention 

Fysisk aktivitet 

kontroll/intervention Analys/mätningar Resultat 

van der Wulp 

et al. (2012) 
Self efficacy 

Self-efficacy mättes 

med 20-posten för 

diabeteshantering self-

efficacy skala. Poäng på 

denna skala intervall 

mellan 20 och 100, med 

högre poäng indikerar 

mer förtroende 

hantering färdigheter 

self-efficacy 

Interventionsgruppen 

fick tre hembesök av en 

erfaren peer (expert 

patient) som anslutit sig 

till rekommenderade 

behandlings och livsstil 

riktlinjer /  

Analyser av 

deltagarna med låg 

self-efficacy vid 

baslinjen (25: e 

percentilen: 44) visade 

en betydande tid · 

gruppskillnad, F = 

3.71; P = 0.03 

 

Vid 6 månader, 

interventionsgruppen 

visade ökad kunskap 

jämfört med 

kontrollen (74.3% mot 

56.4%korrekta svar, P 

£ 0.0001) 

Baseline, 3 månader 

och efter 6 månader 

 

efter interventionen, 

deltagare avslutade en 

enkät som mäter 

förändringar i self-

efficacy, coping, fysisk 

aktivitet, matvanor, 

psykiskt välbefinnande, 

depressiva symtom och 

diabetes relaterad 

ångest 

Deltagare som rapporterade låg psykiskt 

välbefinnande vid baslinjen ökade 

kraftigt under hela studien (F = 23.84; P 

< 0.01) men ingen betydande tids x 

gruppskillnader hittades 

 

Livskvalité 

Det fanns inga signifikanta förändringar 

i allmänna livskvaliteten  

från baslinjen till 6 månader uppföljning 

och ingen signifikant 

skillnader mellan de två grupperna 

 

 

 

 


