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Abstrakt 

Bakgrund: Diabetes Mellitus är en sjukdom som defineras av bristande förmåga att 

reglera glukos mängden i kroppen. Typ 2 disbetes är en foklsjukdom,  i Sverige 

beräknas att cirka 500 000 människor är diagnostiserade med diabetes utav dem är 

det 80–95 procent som har typ 2 diabetes vilket resulterar att den är mest 

förekommande sjukdomen i Sverige. Livsstilsförändringar i form av kost och fysisk 

aktivitet har en betydande roll för patienter med typ 2 diabetes för att förbättras i sin 

sjukdom och reducera komplikationer. Syfte: Syftet var att undersöka patienters 

erfarenheter av livsstilsförändringar i form av fysisk aktivitet och kost i samband 

med typ 2 diabetes. Metod: Metoden som användes är en litteraturstudie som är 

uppbyggd av åtta vetenskapliga artiklar. Alla åtta vetenskapliga artiklarna 

kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes till resultat för att besvara 

syftet till litteraturstudien. Resultat: Resultaten bygger på fyra olika kategorier: 

Motiverande faktorer i samband fysisk aktivitet, Hinder och svårighet vid fysisk 

aktivitet, Svårigheter och motivation i samband med kostförändring, Vårdens 

betydelse i samband med livsstilsförändringar i form av kost och fysisk aktivitet. 

Slutsats: Det framkom båda positiva och negativa erfarenheter i samband med 

livsstilsförändringar. Motivationen var en nyckelroll för patienterna att genomföra 

livsstilsförändringar. Patienter var motiverade till livsstilsförändringar för att 

förbygga framtida komplikationer och bevara sin hälsa. Det framkom olika hindrade 

faktorer för patienterna att vara fysiskt aktiva. Oförmåga att ändra på livsstilsvanor 

ledde till svårigheter med koständring för patienterna. Vården beskrevs vara 

betydelsefull för patienter med typ 2 diabetes för att klara av sina 

livsstilsförändringar. 

Nyckelord 

Typ 2 diabetes, Livsstilsförändringar, Fysisk aktivitet, Kost, Erfarenhet 

Tack 

Författarna riktar ett stort tack till Carina Persson för en god handledning under 

uppsatsens gång.  
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1 Introduktion  

Grunden till det valda ämnet ligger oss nära då båda författarna stött på flera 

patienter med typ 2 diabetes under tidigare VFU perioder. Det har varit intressant att 

följa dem under vårdprocessen och kunna se vilka vårdåtgärder/ behandlingar dem 

har erbjudits från hälso- och sjukvården och deras utveckling i egenvårdsbehandling 

för att sjukdomen inte ska förvärras och diabeteskomplikationer minskas.  

Typ 2 diabetes är en folksjukdom som förväntas att öka i världen. Förtidig död till 

följd av hjärt-kärlsjukdomar är vanligt bland patienter med diabetes. Komplikationer 

vid typ 2 diabetes uppkommer successivt, två vanliga komplikationer är 

markroangiopati och mikroangipati som innebär skada på de stora och små 

blodkärlen. Egenvård har en betydande roll hos patienter med typ 2 diabetes för att 

undvika komplikationer och förbättra livskvalité. Vanliga åtgärder som kost och 

fysisk aktivitet bidrar till att risken att utveckla diabetes minskar samt 

diabeteskomplikationer reduceras. Hälso- och sjukvården ska erbjuda strukturerat 

program i egenvård i form av kost och fysisk aktivitet i syfte med att förbättra 

välbefinnande hos patienter med diagnosen typ 2 diabetes. 

2 Bakgrund 

2.1 Patofysilogi och riskfaktorer 

Diabetes Mellitus är en sjukdom som defineras av bristande förmåga att reglera 

glukos mängden i kroppen. Omsättningen av protien, kolhydrater och fett blir 

reducerad. Följande egenskaper kännetecknar patofysiologin vid de olika 

diabetesformerna. Betacellerna som är insulinproducerande celler förstörs i 

pancreas, detta leder till en stor eller en fullständig brist på insulin vilket 

kännetecknas som vid typ 1 diabetes. Otillräckligt insulin utsöndring från skadade 

betaceler leder till förhöjd blodglukos (hyperglykemi).  En kombination av 

insulinresistens vilket innebär  minskad känslighet i vävnaderna för insulin och en 

minskad insulinproduktion är ett tecken vid typ 2 diabetes. Två vanliga 

komplikationer vid typ 2 diabetes är Makroangiopati som innebär en skada på 

artärer vilket medför en ökad risk för hjärtinfarkt, stroke, och perifer kärlsjukdom. 
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Mikrioangiopati  är den andra komplikationen vid typ 2 diabetes och innebär en 

skada på små blodkärlen vilket orsakar sakdor på njurarna, ögon samt nerver  

(Ericson & Ericson, 2012). Vid insulinresistens skadas även insulinreceptroerna 

vilket leder till att insulin inte kan hjälpa med upptagning av glukosmolykylerna in i 

muskelceller, leverceller och fettceller (Braun & Anderson, 2012).  

Symtom som till exempel: ökad diurers, matleda, illamående, törst, torra 

slemhinnor, trötthet och medvetandsäkning utvecklas under en längre tid vid typ 2 

diabetes. Övervikt och fetma ökar i befolkningen till följd av ohälsosamma 

levnadsvanor och ökad fysisk inaktivitet viket ökar risken att insjukna i typ 2 

diabetes (Socialstyrelsen, 2018). Riskfaktorer både vid typ 1 och 2 diabetes är 

okända men har sannolikt en koppling mellan genetiska och miljöfaktorer. Fetma är 

den vanligaste riskfaktorn vid typ 2 diabetes och grundorsaken även här är genetiska 

och miljöfaktorer. Av de som får typ 2 diabetes är 90% procent överviktiga och har 

en insulinresistens. Även livsstilsfaktorer som matvanor och stillasittande är 

bidragande riskfaktorer för utveckling av typ 2 diabetes (Braun & Anderson, 2012).  

 

2.2 Metabola syndrom 

Metabola syndromet är ett samlingsnamn för kardiovaskulära riskfaktorer där 

förhöjt faste glukos, förhöjt blodtryck, förhöjda triglyceridnivåer och sänkt HDL-

kolesterol ingår (Reaven, 1998). Dominerande orsaker till metabola syndromet är 

framförallt bukfetma och övervikt. Det finns olika definitioner på det metabola 

syndromet och den vanligaste är; störd glukosmetabolism, högt blodtryck, 

dyslipidemi och insulinresistens. Riskfaktorer för metabola syndromet är ökat kvot 

mellan midjemått och höftmått. Rökning har en negativ inverkan för människor som 

har metabola syndromet genom att det påverkar blodets koagulation. 



 

3 

 

Patienter med typ 2 diabetes har benägenhet att vara insulinresistenta. Patientens 

tillstånd försämras av högt kaloriintag, övervikt och ett långt stillasittande som leder 

till en ökad insulinresistens. I början av processen klarar betacellerna i pankreas att 

kompensera insulinresistensen genom att öka insulinproduktionen för att 

upprätthålla glukosnivåer i blodet. Vid fortsatt ökning av insulinresistens uppnår 

betacellerna sin maximala insulinproduktion trotts detta kan glukosnivån inte 

upprätthållas vilket leder till uppkomsten av typ 2 diabetes.   

Det har påvisats att metabola syndromet leder till utveckling av typ 2 diabetes 

(Alberti et al., 2009). Det finns farmakologiska behandlingar som är avsatta för 

insulinresistens, fetma, typ 2 diabetes, hypertoni, och dyslipidemi. Metformin är ett 

läkemedel som används vid typ 2 diabetes, Orlistat är ett läkemedel som används 

vid fetma samt sänker (HbA1c) lång tids socker i kombination med andra perorala 

antidiabetika. Högt blodtryck behandlas med ACE-hämmare eller angiotensin II- 

receptor blockerare vilka är främst förstahandsvalet vid metabola syndromet och vid 

utvecklat typ 2 diabetes. Statiner används vid dyslipidemi vilket innebär förhöjda 

triglycerider och lågt HDL-kolesterol (Zethelius & Östgren, 2019). Olika 

livsstilsförändringar i from av ökad fysisk aktivet, vikt-minskning, koständring till 

fiberrik och energisnål kost samt rökstopp ingår i behandlings koncept för metabola 

syndromet (Eriksson & Erikson, 2012).  

2.3 Prevalens vid diabetes 

Enligt Socialstyrelsen (2018) tillhör diabetes de stora folksjukdomarna och kan 

åstadkomma förtidig död till följd av hjärt och kärlsjukdomar. Enligt Cho et al. 

(2018) det finns 451 miljoner människor mellan18-99 år med diabetessjukdom i 

hela världen. Antalet diagnostiserade med diabetes förväntas öka till 693 miljoner 

till året 2045. Enligt Diabetesförbundet (2017) har cirka 500 000 människor diabetes 

i Sverige utifrån en registrering som är gjort 2017. Av alla patienter som har en 

diabetessjukdom i Sverige är det 80–95 procent som har typ 2 diabetes vilket 

resulterar i att typ 2 diabetes är den diabetessjukdom som är mest förekommande i 

Sverige. Många blir diagnostiserade flera år efter insjuknandet och därför finns det 

ett mörkertal av människor som har diabetes. Med stigande ålder ökar förekomsten 

av typ 2 diabetes, 10–20 procent av populationen över 65 år får sjukdomen. Det 
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finns skillnader mellan förekomsten av diabetes i olika länder i världen och 

skillnaderna beror på ärftliga faktorer, levnadsfaktorer i form av inaktivitet och 

matvanor men även miljön har en betydande roll för prevalensen (Eriksson & 

Erikson, 2012). Sverige har sannolikt en relativ liten prevalensökning av patienter 

som diagnostiseras med diabetes i jämförelse med andra länder i världen. Beroende 

på ökad livslängd är förekomsten av typ 2 diabetes emellertid relativ hög i Sverige 

(Socialstyrelsen 2018). 

 

2.4  Livsstislförändringar i form av fysisk ativitet och kost. 

Socialstyrelsen har utformat riktlinjer gällande patientutbildning för utveckling av 

egenvård vid diabetes. Syftet med patientutbildning är att öka kompetensutveckling 

i egenvård hos patienter med typ 2 diabetes för att kunna uppnå ett bra 

behandlingsresultat. Diabeteskomplikationer kan förhindras och fördröjas genom att 

påverka riskfaktorer som har betydelse för uppkomsten av komplikationer i stora 

och små blodkärl. Det är hälso- och sjukvården som arbetar förebyggande 

tillsammans med patienten för att minska diabeteskomplikationer i form av 

patientutbildning i egenvård, viktreduktion, effektiv blodtrycksbehandling samt 

blodglukossänkande behandling. Enkla åtgärder som innefattar koständring och 

fysiskt aktivitet kan resultera i viktminskning  och därmed minska risken för att 

utveckla typ 2 diabetes samt förbättring av glukosbalansen (Socialstyrelsen, 2018). 

Egenvård för patienter definieras som en process för utveckling av medvetenhet och 

kunskap i syfte med att lära sig överleva med diabetessjukdom i sitt vardagliga liv. 

Diabetesutbildning är en viktig del i egenvård för patienter med typ 2 diabetes, 

utbildningen bör sättas i praktik, för att sedan följas upp och utvärdera framsteg i 

egenvård. Vid diabetes är livsstilsförändringar viktiga att genomföra i form av 

egenvård där ingår kost, fysisk aktivitet och att kontrollera blodsockernivåerna. 

Personer med typ 2 diabetes behöver en noggrann planerad egenvård för att minska 

risken för komplikationer som blindhet, amputationer, hjärtsvikt. Egenvård innebär 

kostreglering, undvika olika livsmedel som innehåller höga fetthalter, öka fysik 

aktivitet, övervakning av sin glukoshalt i blodet och regelbunden fotvårdskontroll 

(Shirvastava, Shirvastava & Ramasamy, 2013). 
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Vid fysiskt aktivitet stimuleras glukosupptag i muskler och tillsammans med 

kostregleringen leder det till en förbättrning av glukosbalans vilket leder till att 

insulinresistens minskar och blodfetterna sjunker. Fysiskt aktivtet leder till 

förbättring av lungfunktionen, hjärtans kapacitet, hypertoni och viktminskning 

(Ericson & Ericson, 2012). Diabeteskost har positiv inverkan på långtidsblodsocket 

(HbA1c), vikt, blodfetter och blodtryck. Kostrådgivning är första steget vid 

livsstilsförändringar för patienter som behöver ändra sin kost och patientdelaktighet 

ska uppmuntras. Frukt, grönsaker, fullkorn, bönor, linser, ärtor, fisk och ökat intag 

av omättat fett istället för mättat fet är kost som har positivt effekt vid typ 2 

diabetes. Koständring och energiintag ska anpassas individuellt och introduceras 

stegvis (Socialstyrelsen, 2011). O’Brien, Van Rooyen och Ricks (2015) beskriver i 

sin studie att personer med typ 2 diabetes accepterar nödvändiga förändringar i 

livsstilen dock uppger deltagarna i studien att de har påträffat svårigheter för att 

kunna genomföra livsstilsförändringar. 

 

2.5  Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad vilket omfattar vetenskapsområdet och 

patientnära arbete samt humanistiskt synsätt som utgångspunkt. Ansvarsområden 

för den legitimerade sjuksköterskan är att erbjuda människor möjligheter för att 

förbättra hälsa och välbefinnande, hantera hälsoproblem och stödja patienten att 

bevara en bra livskvalité fram till döden. Sjuksköterskan har skyldighet att utföra 

arbetet enligt lagar, författningar och styrdokument inom hälsosjukvården. 

Sjuksköterskan ska arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt där det ingår att all 

omvårdnad ska genomföras med respekt för mänskliga rättigheter, respekt för 

autonomi, integritet, värdighet och ta hänsyn till människors värderingar (Swenurse 

,2017). 

Internationell forskning av Aiken et al. (2002) visar att sjuksköterskans kompetens 

bidrar till välbefinnande och ökad överlevnad för parienten. Vård och 

omhändertagande som patienten erbjuds av en sjuksköterska ska vila på 
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vårdvetenskaplig grund och ska vara evidensbaserad (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Sjuksköterskan ansvarar för god omvårdnad för patienter som söker vård och har ett 

kontinuerligt ansvar över patienterna oavsett var dessa befinner sig. Med syfte att 

stödja patientens välbefinnande ska sjuksköterskan erhålla en ledande arbetsroll, 

sammarbeta med andra vårdenheter samt internt med sitt eget team (Socialstyrelsen, 

2005). Socialstyrelsen (2018) betonar att risken att utveckla typ 2 diabetes minskar 

genom att tillämpa åtgärder som kost och motion, därför ska hälso- och sjukvården 

erbjuda strukturerad och individbaserad program gällande kost och fysisk aktivitet. 

Bartol (2012) beskriver att sjuksköterskan har en nyckelroll för att motivera, 

informera och stödja patienter i sin egenvård för att uppnå en bättre livskvalitet. 

3  Teoretisk referensram 

3.1 Egenvårdsteori 

Enligt Lindell och Olsson (1993) bygger Orems egenvårdsteori på att varje 

människa ska genom egenvårdsåtgärder främja psykiskt, fysiskt hälsa och 

välbefinnande. Egenvård är ett beteende som utvecklas av sociala och medvetna 

erfarenheter. Med utgångpunkt från Orems egenvårdteori är individens förmåga till 

egenvård centralt. Fysiska, psykiska och sociala förmågor har en betydande roll på 

egenvård. För att egenvård ska genomföras på ett bra sätt så måste en 

överenskommelse mellan vårdare och patient upprätthållas. Egenvårdsförmåga 

innefattar individens allmänna funktionsförmågor, vilket innebär att engagera sig, 

handla och ta ställning till sin egenvård. Egenvård är en process och i processen ska 

människan vara målmedveten och kunna genomföra egenvård. Ålder, kön, 

utbildningsnivån, sociala och ekonomiska fördelar har ett bidragande effekt till 

individens förmåga att klara sin egenvård. 

Orems egenvårdsteori består av tre egenvårds begrep; Egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystem. När en person inte har möjlighet till egenvård uppstår 

egenvårdsbrist. När egenvårdbrist uppstår kan omvårdnadsystem bli tillgänglig, 

omvårdnadsystemet innefattar sjuksköterskans åtgärder i form av stöd, undervisning 

och omvårdnadshandlingar som patienten själv inte kan utföra, där utgår 

sjuksköterskan från patientens egenvårdskapacitet (Lindell & Olsson, 1993). 
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Egenvårdteori utsågs som en relevant teoretisk referensram i litteraturstudien då 

egenvård har en betydande roll för patienter med typ 2 diabetes som genomför 

livsstilsförändringar i form av fysisk aktivitet och kost. Egenvård är en viktig del 

hos patienter med diabetes, hälso- och sjukvården skall erbjuda verktyg som 

underlättar för patienter att utföra egenvård på ett adekvat sätt. Egenvård inkluderar 

patientens kunskap om diabetes vilket innefattar att kunna mäta sitt blodsocker, 

tolka sitt eget blodsockerresultat och vidta åtgärder utifrån mätvärdet. Patienten ska 

ha kunskap om fysisk aktivitet och kostens påverkan på blodsockernivåerna 

(Diabetesförbundet, 2016).  

 

4  Problemformulering  

I stora delar av världen är typ 2 diabetes ett stort hälsoproblem och förekomsten 

förväntas öka i framtiden. Sjukdomen kan medföra förtidig död till följd av hjärt och 

kärlsjukdomar. Vanliga komplikationer vid typ 2 diabetes är Makroangiopati vilket 

medför en ökad risk för hjärtinfarkt, stroke, och perifer kärlsjukdom. 

Mikrioangiopati är den andra komplikationen vid typ 2 diabetes som orsakar skador 

på njurarna, ögon samt nerver. Förekomsten av ovan nämnda komplikationer kan 

undvikas genom att patienten får stöd i egenvård, den ska genomföras i praktiken 

och sedan följas upp. Med vanliga åtgärder som kost och fysiskt aktivitet reduceras 

diabeteskomplikationer. Sjuksköterskan har en nyckelroll för patienter med diabetes 

genom att motivera, informera och stödja dem i egenvårdsbehandling för att 

patienter ska kunna undvika framtida komplikationer och förtidig död. För att 

sjuksköterskan ska utföra arbetet på bästa sätt behöver sjuksköterskan ha kännedom 

om hur patienter erfar livsstilsförändringar.  

5 Syfte 

Syftet var att undersöka patienters erfarenheter av livsstilsförändringar i form av 

fysisk aktivitet och kost i samband med typ 2 diabetes. 
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6 Metod 

Författarna valde litteraturstudie som metod för att svara på studiens syfte. 

Erfarenheter av livsstilsförändringar i form av fysisk aktivitet och kost kan genom 

litteraturstudie sammanfattas från flera artiklar till ett resultat som besvarar studiens 

syfte. En litteraturstudie är en studie av vetenskaplig litteratur vilket går ut på att 

ställa en undersökningsfråga, sedan söka strukturerat efter information och kritiskt 

värdera och sammanställa resultat som svarar på undersökningsfrågan (Kristensson, 

2014). Författarna formulerade inledningsvis en undersökningsfråga i 

litteraturstudien vilket handlar om att undersöka patienters erfarenheter av 

livsstilsförändringar i form av fysisk aktivitet i samband med typ 2 diabetes. 

Därefter började författarna leta efter relevant vetenskaplig information vilket 

kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes till befintligt resultat. 

Triangulering användes i metoddelen, under urvalet och analysering av artiklarna.  

 

6.1 Databassökning 

Artiklarna i litteraturstudien är Peer Reviewed, publicerade på engelska och har en 

avgränsning i publicerings år mellan 2010–2020. Samtliga artiklar som är 

inkluderade i litteraturstudien har hög eller medelhög kvalité. En sökstrategi 

formades för att besvara på litteraturstudiens syfte. Sökstrategin utarbetades genom 

att identifiera relevanta sökord, välja lämpliga avgränsningar, och hitta relevanta 

sökvägar. Författarna av litteraturstudien identifierade sökord utifrån syftet, genom 

att först använda fritextord som diabetes mellitus typ 2, life style changes och 

patient experience för att få en överblick om det fanns tillräcklig vetenskaplig 

information som är relevant för studiens syfte. Vidare arbetade författarna i två olika 

databaser med blocksökning. CINAHL och PubMed valdes för att genomföra 

sökningarna då CINAHL enligt Kristensson (2014) är en databas som innehåller 

litteratur inom det vårdvetenskapliga området och Pub Med är den största databasen 

som innehåller framförallt vetenskaplig litteratur inom det medicinska området. 

Sökningarna genomfördes i databaserna Pubmed och Cinahl. Relevanta sökord 

utifrån syftet, samt lämpliga avgränsningar i sökstrategin gav resultat i en 
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huvudsökning. Enligt Kristensson (2014) handlar en sökstrategi om att identifiera 

vilka sökord som ska användas, vilka avgränsningar litteratursökningen ska ha, 

vilka sökvägar som ska användas för att identifiera relevanta vetenskapliga litteratur 

som svarar på studiens syfte. 

En huvudsökning genomfördes i CINAHL genom att använda ämnesord och fritext 

ord.  Fritext ord som användes var diabetes type 2, diabetic patients, self care, 

diabetic diet, experience, patients exeperience, physical activity. Ämnesorden som 

användes var Diabetes Mellitus typ 2, diabetic patients, patients, life style changes, 

self care, diabetic diet. Den sista sökningen resulterade i 94 artiklar som författarna 

valde att granska vidare (Bilaga 1). Sökningen på PubMed innehåller ämnesorden 

diabetes mellitus typ 2, self care, diet therapy och fritextorden dibetes typ 2, self 

care, patients experince, diet therapy, physical activity. Sökningen på databasen 

Pubmed gav 36 träffar som gick vidare för urvalsbedömning (Bilaga 2). Ovan 

nämnda sökorden på båda databaserna kombinerades med Booleska sökoperatorerna 

AND, OR (Bilaga 1, 2). Boolenska sökoperatorn AND används när två ord ska 

kombineras med varandra och OR används för att söka på närliggande begrepp. 

Dessa operatorer ökar sökningens sensitivitet (Kristensson, 2014). 

 

6.2 Urval 

Efter sista huvudsökning på CHINAL läste författarna 94 titlar, vidare lästes 45 

abstrakt av författarna. Artiklar som inte svarade mot studiens syfte exkluderades 

vilket resulterade i ett bortfall av 30 artiklar. Efter den första gallring valde 

författarna att läsa 15 artiklar i fulltext. Författarna läste 15 artiklar i fulltext och 

efter gemensam bedömning gick 10 artiklar vidare för fulltextgranskning vilket 

resulterade till att 7 artiklar inkluderades i litteraturstudien. Artiklarna som 

inkluderades i litteraturstudien ansågs besvara studiens syfte vilket innebär att 8 

artiklar valdes bort då dem var mer inriktade inom medicinsk forskning.  

Efter huvudsökning i databasen PubMed framkom 36 artiklar. Författarna läste 36 

abstrakt och valde att läsa 10 artiklar i fulltext.  Åtta artiklar exkluderades efter 

fulltextläsning då författarna ansåg att innehållet i dessa artiklar var irrelevant för 
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denna studiens syfte. För vidare granskning valdes 2 artiklar av 10, en artikel 

inkluderades i studiens resultat eftersom artikelns innehåll värderades vara relevant 

för litteraturstudiens syfte vilket innebär att 1 artikel föll bort då innehållet 

värderades vara irrelevant för vår litteraturstudie.  

Urvalet resulterade i 12 vetenskapliga artiklar som ansågs lämpliga för vår 

systematiska litteraturstudie. Artiklarna som ingår i litteraturstudien är originalkälla 

och innehåller information som besvarar litteraturstudiens syfte. Utifrån Kristensson 

(2014) inledes urvalet av artiklar med att vetenskapliga artiklar som har 

framkommit efter sista huvudsökning ska genomgå en granskningsprocess. Genom 

att läsa abstract gallras och sorteras bort irrelevanta artiklar som inte svarar på 

litteraturstudiens syfte. Därefter ska den andra gallringen genomföras och artiklarna 

ska läsas i fulltext. Utifrån inklusions- och exklusionskriterier valdes studier med 

fokus på vuxna patienter med typ 2 diabetes att inkluderas i litteraturstudien. Studier 

av barn med diabetes mellitus exkluderades.  

 

 

6.3 Kvalitetsgranskning. 

Kvalitetsgranskning genomfördes med hjälp av SBU: s granskningsmall 

med kvalitativ forskningsmetodik – patienterfarenheter. I första steget 

kvalitetsgranskades 12 artiklar individuellt. Därefter jämfördes och 

diskuteras granskningarna för att uppnå en slutlig gemensam bedömning. 

Enligt (Kristersson, 2014) innebär kvalitetsgranskning en noggrann kritisk 

granskning av artiklarna för att kunna bedöma artiklarnas kvalitet. 

  

Författarna kom överens om vilka poäng skulle tilldelas till varje fråga i 

granskningsmallen. Poängsättning i granskningsmallen variera mellan 

frågorna. Det tilldelades högre poäng till frågor som svarade på resultat 

och analysdelen i artiklarna (Bilaga 3). Artiklarna kunde få 20 poäng max 

och det behövdes 80 % av max poängen för att artiklarna ska bli bedömda 

med hög kvalitet, 70 % av maxpoängen var gränsen för att artiklarna ska 

få en medelhög kvalité och därför valde författarna att inkludera endast 



 

11 

 

artiklar som har hög och medelhög kvalité´. Artiklar som fick 60 % av 

max poängen fick en låg kvalitébedömning vilket innebär att de 

exkluderades. Åtta artiklar bedömdes ha hög eller medelhög kvalitet och 

har därför inkluderats i studiens resultat. Detta innebär att fyra artiklar 

exkluderades från litteraturstudiens resultat efter granskningsprocessen. 

Vederbörande artiklar fick 60 % av maxpoäng och bedömdes av 

författarna inte uppfyllda kriterierna att inkluderas i studien.  

 

6.4 Analys 

Författarna till litteraturstudien valde analysmetod enligt Friberg (2017) för att 

genomföra en analys av de 8 artiklar som uppfyllde kvalitetskraven.  I enlighet med 

(Friberg, 2017) lästes artiklarna igenom flera gånger för att bilda en helhetssyn och 

för att identifiera relevant information som besvarade studiens syfte. En 

översättning av hela artiklarna utfördes till svenska och relevant data från 

resultatdelarna. Först läste författarna enskilt genom dem åtta utvalda artiklarna för 

att få en översikt över innehållet. De valda artiklarna delades sedan upp lika mellan 

författarna för att enskilt arbeta med artiklarna och sedan diskuterade författarna 

gemensamma innehållet i artiklarna.  Relevant resultatinformation skrevs in i en 

översiktstabell. För att bilda kategorier sorterades och abstraherades innehållet i 

resultaten utifrån likheter och skillnader i dessa. Relevant information från 

artiklarnas resultat utifrån studiens syfte sammanfattades under lämpliga kategorier 

och refererades till aktuell artikel. 

 

7 Forskningsetiska aspekter  

I de valda artiklarna har författarna genomfört en översyn över etiska 

ställningstaganden. Enligt Kristensson (2014) ska en litteraturstudie innehålla 

forskningsetiskt ställningstagande. Författarna i studien genomförde ett etiskt 

ställningstagande av artiklar i litteraturstudien genom att kontrollera om utvalda 

artiklar är godkända av etisk kommitté eller har en förklaring i etiskt resonemang. 

Helsingforsdeklarationen är ett internationellt styrdokument som är riktat till 
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medicinsk forskning vilket involverar människor. Helsingforsdeklarationen består 

av 35 punkter som är utformade för att skydda deltagarens integritet, rätten till 

information och självbestämmande i syfte att minska risken att människor skadas. 

Författarna till litteraturstudien har strävat efter ett erhållit neutralt förhållningsätt i 

samband med analysering av informationen i artiklarna och sammansättning av 

resultatet i litteraturstudien. Detta innebär att författarna har försökt att åsidosatt sina 

föreställningar, informationen har inte ändrats, undanhållits efter författarnas 

samtycke utan all resultat har sanningsenligt presenterads i litteraturstudien. Enligt 

Forsberg och Wengström (2016) är det oetiskt att endast presentera resultat som 

stödjer forskarens åsikter utan all framkommen resultat skall presentera och 

redovisas. 

 

8 Resultat 

 

Resultat omfattade både positiva och negativa erfarenheter av livsstilsförändringar i 

form av fysisk aktivitet och kost utgående från patienter med typ 2 diabetes. 

Resultatet utgörs av fyra olika kategorier vilka sammanställdes genom analys av åtta 

vetenskapliga artiklar. Kategorierna som framkom är; Motiverande faktorer i 

samband med fysisk aktivitet, Hinder och svårighet vid fysisk aktivitet, Svårigheter 

och motivation i samband med kostförändring och Vårdens betydelse i samband 

med livsstilsförändringar i form av kost och fysisk aktivitet.  

 

8.1 Motiverande faktorer i samband med fysisk aktivitet  

Livsstilsförändringar i form av fysisk aktivitet upplevdes positivt av patienterna då 

det leder till uppmuntran och positiva upplevelser. Detta är en viktig motiverande 

faktor då fysisk aktivitet inledningsvis kan utgöra en utmaning som måste 

övervinnas. (Blomqvist et al., 2018; Korkiakangas, Taanila, & Keinänen-

Kiukaanniemi, 2011; Lidegaard, Schwennesen, Willaing,  & Færch, 2016). Patienter 

med typ 2 diabetes hittade motivation till fysisk aktivitet av följande anledningar: 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Lidegaard%2C%20L.%20P.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Schwennesen%2C%20N.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Willaing%2C%20I.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Færch%2C%20K.%22%7C%7Csl~~rl','');
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viljan att förebygga ohälsa, lindra sjukdomssymtom och bevara sin hälsa. Träningen 

hjälpte med både sinne och kroppsfunktionen vilket ledde till välmående, 

avslappningskänsla och viljan att fortsätta träna (Korkiakangas, Taanila, & 

Keinänen-Kiukaanniemi, 2011; Sebire et al., 2018). Att träna beskrevs som ett 

trevligt moment och viljan att gå ut i friska luften var efterlängtad. Motion gav 

meningsfullt innehåll i vardagen. Utomhusaktiviteter som att vara ute i naturen och 

motionera tillsammans med andra var viktiga motiverande faktorer som gav glädje 

och fick patienter med typ 2 diabetes att känna sig energifulla. Detta bidrog till ökat 

välbefinnande och en bättre livskvalité. Att träffas och prata med andra människor 

på gym upplevdes av patienterna som trevligt och gav ytterligare motivation till att 

fortsätta vara fysiskt aktiv (Korkiakangas, Taanila, & Keinänen-Kiukaanniemi, 

2011). 

Gruppträning i form av vattengymnastik, fitness, tennis, bowling, zumba och 

promenader tillsammans med partner, vänner och kollegor fick patienterna med typ 

2 diabetes att känna sig som en del av samhället vilket även ökade motivation hos 

patienter till fysisk aktivitet. Effekten av fysisk aktivitet på blodsockernivåerna 

skapade en känsla av omedelbar belöning och positiv förstärkning för patienter med 

typ 2 diabetes. Hjälpmedel som klockor, stegmätare, pulsmätare betraktades som 

motiverande hjälpmedel för att sätta nya mål för fysiskt aktivitet (Lidegaard, 

Schwennesen, Willaing,  & Færch, 2016). Patienter med typ 2 diabetes beskrev 

träningen som en ny vardagsrutin och en ny livsstil (Sebire et al., 2018). Enligt 

Bhattachaya, (2012) upplevdes livsstilsförändringar i form av fysisk aktivitet inte 

svåra att genomföra. 

 

8.2 Hinder och svårigheter vid fysisk aktivitet   

Livsstilsförändringar i form av fysisk aktivitet upplevdes vara svåra trots att 

patienter med typ 2 diabetes var medvetna om vikten av dessa förändringar som 

kunde förbättra deras tillstånd (Tan et al., 2018). Brist på ekonomiska resurser hade 

en negativ bidragande effekt för att träna på gym och vara fysisk aktiv (Blomqvist et 

al., 2018; De Carvalho Torres, dos Santos, & Souza Cordeiro 2014) Att utföra 

egenvård som fysisk aktivitet var tidskrävande vilket kunde leda till att patienter 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Lidegaard%2C%20L.%20P.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Lidegaard%2C%20L.%20P.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Schwennesen%2C%20N.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Willaing%2C%20I.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Færch%2C%20K.%22%7C%7Csl~~rl','');
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med typ 2 diabetes inte kunde vara fysisk aktiva (Korkiakangas, Taanila,  & 

Keinänen-Kiukaanniemi, 2011; De Carvalho Torres, dos Santos, & Souza Cordeiro 

2014; Tan et al., 2018; Lidegaard, Schwennesen, Willaing,  & Færch, 2016).  

Kroppen kunde också upplevas som en funktionell begränsning av patienter när de 

utförde fysiska aktiviteter, de betonade att för mycket träning kunde skada hälsa 

vilket ledde till att de valde att inte vara fysisk aktiva. Begränsning på kunskapsnivå 

ledde till att patienter med typ 2 diabetes hade inte kännedom om mängden träning 

som passade dem, vilket begränsade deras individuella fysiska aktivitet. Brist på 

träningslokaler var ett hinder för vissa patienter för att kunna utföra fysisk aktivitet. 

(Lidegaard, Schwennesen, Willaing,  & Færch, 2016). Även utomhus miljön har 

lyfts fram som ett hinder, Bhattacharya (2012) upplyser om att miljön och vägarna i 

landsbygden var opassande och det förhindrade patienterna med typ 2 diabetes att 

genomföra fysisk aktivitet. 

Att gå på gymnastik och träna var inget betydelsefullt för majoriteten av manliga 

patienter med typ 2 diabetes, då patienterna hade varit fysisk aktiva i sin ungdom 

(Bhattacharya 2012). Fysisk aktivitet ansågs inte heller vara lika viktigt som att äta 

hälsosam kost, även avsaknad av motivation och trötthet var en annan orsak till 

fysisk inaktivitet (Abuelmagd, Osman, Håkansson, Jenum, & Toverud, 2019). Det 

framkom en känsla av ilska för att behöva ändra på livsstilsvanor och att vara fysiskt 

aktiv (De Carvalho Torres, dos Santos, & Souza Cordeiro 2014). 

 

8.3 Svårigheter och motivation i samband med kostförändring 

Patienter med typ 2 diabetes upplevde svårigheter med att genomföra 

livsstilsförändringar i form av kost (Tan et al., 2018; Bhattacharya 2012: De 

Carvalho Torres, dos Santos, & Souza Cordeiro 2014; Abuelmagd, Osman, 

Håkansson, Jenum, & Toverud, 2019; Blomqvist et al., 2018). Det var utmanande 

och svårt att planera och dela upp måltiderna och utveckla regelbundna, 

hälsosammare matvanor (Blomqvist et al., 2018; De Carvalho Torres, dos Santos, & 

Souza Cordeiro 2014). Brist på tid och ekonomiska resurser var ett hinder för att 

förhålla sig till hälsosam kost (De Carvalho Torres, dos Santos, & Souza Cordeiro 

2014). En utmaning var matlagning och när resten av familjen kunde äta vad som 
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javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Færch%2C%20K.%22%7C%7Csl~~rl','');
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helst och patienter med typ 2 diababetes blev begränsade till att förhålla sig till 

diabeteskost (Bhattacharya 2012: Blomqvist et al., 2018).  

För patienter med typ 2 diabetes som bodde ensamma var det en prövning att laga 

mat och äta ensamma (Blomqvist et al., 2018). Kvinnliga patienter med typ 2 

diabetes var ansvariga till att laga traditionell mat åt familjen och var ovilliga att 

laga två rätter. Detta ledde till att kvinnorna prioriterade bort hälsosamt kost för sig 

själva. Hälsosam mat beskrevs av både män och kvinnor som smaklös och kunde 

inte ersätta den vanliga traditionella kosten (Abuelmagd, Osman, Håkansson, 

Jenum, & Toverud, 2019). Svårigheter med att genomföra kostförändring framkom 

eftersom traditionella kosten var en viktig del i patienters med typ 2 diabetes 

kulturella identitet (Abuelmagd, Osman, Håkansson, Jenum, & Toverud, 2019; 

Bhattacharya 2012). Andra svårigheter handlade om att äta kontrollerat och 

begränsa matvalen vilket upplevdes som oaptitligt och bidrog till frustration (Tan et 

al., 2018). Vid sociala sammanhang och festliga tillfällen var det svårt och motstå 

frestelser och vilja äta hälsosam mat (Tan et al., 2018: Blomqvist et al., 2018: 

Abuelmagd, Osman, Håkansson, Jenum, & Toverud, 2019).  

Studien av Bhattacharya (2012) visar att livsstilsförändringar i form av kost 

upplevdes av patienter med typ 2 diabetes som inte svåra att genomföra. Att lära sig 

planera måltiderna och utveckla regelbundna och hälsosammare matvanor var en 

utmaning för patienterna (Blomqvist et al., 2018). Patienter gjorde förändringar till 

hälsosam kost på grund av rädsla för att diabetessjukdomen skulle förvärras 

(Abuelmagd, Osman, Håkansson, Jenum, & Toverud, 2019). Studien av Sebire et 

al., (2018) visade en medvetenhet hos patienter om vikten av diabeteskost och viljan 

att genomföra hälsosamma åtgärder i kosten för att inte förvärras i sin sjukdom. Att 

diagnostiseras med typ 2 diabetes visades vara en motivation till hälsosammare 

kostvanor. Efter kostförändring angav patienterna med typ 2 diabetes en känsla av 

välmående och uppskattade sin nya livsstil. 
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8.4 Vårdens betydelse i samband med livsstilsförändringar i form av 

kost och fysisk aktivitet 

Vårdpersonal var en viktig resurs för patienter med typ 2 diabetes för att få hjälp 

med sina livsstilsförändringar, då de kunde diskutera med både läkare och 

sjuksköterska för rådgivning (Tan et al., 2018; Blomqvist et al., 2018; Abuelmagd, 

Osman, Håkansson, Jenum, & Toverud, 2019). Patienter upplevde en lättnad över 

att strategier skapades och utvecklades tillsammans med vårdpersonal baserat på 

varje patients erfarenhet för att övervinna hinder i samband med 

livsstilsförändringar i form av kost och fysisk aktivitet. (De Carvalho Torres, dos 

Santos, & Souza Cordeiro 2014). Sjukvårdskontroller kunde dock vara utmanande 

för patienter med typ 2 diabetes, då de blev tillfrågade om sina livsstilsförändringar 

och hur de hanterade det vardagliga livet. Vid fastställd diagnos fick patienterna 

med typ 2 diabetes information om hälsoeffekterna och fördelarna med 

livsstilsförändringar i form av fysisk aktivitet och kost. Patienter upplevde en känsla 

av välbefinnande, förbättrad livskvalité samt hälsosammare livsstil (Sebaire et al., 

2018). 

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

En litteraturstudie i överensstämmelse med (Kristersson, 2014) valdes av författarna 

som metod för att svara upp mot syftet i studien. Då vårt syfte handlar om personers 

erfarenheter bedömdes en litteraturstudie vara lämplig som design. En empirisk 

studie med intervjuer hade varit möjligt att utföras för att besvara studiens syfte, 

men författarna valde litteraturstudie eftersom resultatet i artiklarna innehåller fler 

intervjuer än vad författarna skulle kunna genomföra i en empirisk studie, detta 

anses vara en styrka i uppsatsarbetet. Alla artiklar som är inkluderade i 

litteraturstudien är kvalitativa och bygger på personers erfarenheter av 

livsstilsförändringar från olika länder i världen och genom en litteraturstudie har 

författarna kunnat skriva ett resultat som svarar på syftet. Under 

skrivningsprocessen i uppsatsen har författarna reflekterat och haft som mål att 
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medvetandegöra och hantera förförståelsen i syfte med att inte färga resultatet med 

egna åsikter. Att sätta sin förförståelse åt sidan anses vara en styrka i arbetet då inga 

data medvetet har undangömts, tolkats utifrån egna åsikter utan en helt ny kunskap 

som bygger på artiklarnas resultat har skapats. Trovärdighet i resultatdelen innebär 

att tolkningarna är rimliga och trovärdiga i förhållande till det beskrivningar som 

bildar dataunderlag för tolkningarna (Rosberg, 2017). 

 

9.2 Datainsamling  

I början av datainsamling har författarna utformat en sökstrategi för att arbeta med 

att identifiera relevanta sökord och utforma sökvägar vilket bidrog till att identifiera 

relevant litteratur. Under arbetet med datainsamlingen har författarna tagit hjälp av 

universitetsbibliotekarie där sökstrategin blev tydligare och redigerades. En 

universitetsbibliotekarie har adekvat kunskap om de olika databasernas struktur och 

hur det ska användas, detta anses vara en styrka att ta hjälp av bibliotekarien. 

Bibliotekarie har kännedom om olika databasernas struktur och indexeringsätt, för 

att databassökning ska bli så bra så möjligt ska hjälp sökas hos en bibliotekarie 

(Forsberg & Wengström, 2015). 

Författarna har använt sig av två olika databaser Cinahl och PubMed för att 

genomföra sökningarna. För att finna så många relevanta artiklar som möjligt 

kombinerades studiens systematiska sökning med fritextord och ämnesord i både 

Chinal och PubMed.  Sökning med fritextord användes i båda databaserna för att 

inte gå miste om artiklar som inte än har blivit indexerade med ämnesord samt att 

vissa av valda sökorden fanns inte alls som ämnesord utan bara som fritextord. 

Detta kan ses som en svaghet eftersom användning av fritextord kan leda till att 

irrelevanta artiklar kommer med i sökning. Användning av fritextord ökar 

sökningens känslighet eftersom fler irrelevanta artiklar infångas samtidigt som det 

finns en risk att den minskar sökningens specificitet genom att generera irrelevanta 

artiklar (Kristersson, 2014). En beskrivning i text med sökord som har används i 

litteraturstudiens systematiska sökning på databaserna Cinahl och PubMed 

framkommer i datainsamling samt bilaga1 och 2, vilket ger läsaren möjlighet att få 

en överblick om hur datainsamling har gåt till. Det anses vara en styrka i 
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uppsatsarbetet. En noggrann dokumentation och redovisning av sökord och 

sökvägar är centralt om hur läsaren ska förstå det slutliga urvalet av artiklarna har 

gått till (Friberg, 2012).  

 

9.3 Urval 

För att kunna bedöma och undersöka artiklarna på olika sätt och från olika 

synvinklar har författarna använt sig av triangulering, teoritriangulering innebär att 

ett fenomen kan undersökas från flera olika teoretiska perspektiv (Forsberg & 

Wengström, 2015). Det anses vara en styrka i urvalet då författarna fick en djupare 

förståelse av artiklarnas innehåll som är inkluderade i litteraturstudien. Utifrån 

litteraturstudiens syfte har inklusion- och exklusionskriterier valts i form av 

avgränsningar för att besvara på studiens syfte och inte förlora viktig information 

vilket anses vara en styrka i litteraturstudien. Avgränsningar i litteraturstudien 

omfattar vuxna patienter med typ 2 diababetes, artiklarna ska vara Peer Reviwed 

och ha en publicerings år mellan 2010–2020. Syftet med avgränsning i publicerings 

år var att finna artiklar som innehåller ny forskning som är aktuellt inom området. 

Den avgränsningen kan ha lett till att artiklar som är relevanta för denna studies 

resultat har exkluderats.  

Författarna ansåg det vara viktigt att svara på litteraturstudiens resultat med hjälp av 

aktuell forskning. Kristersson (2014) betonar att i ett uppsatsarbete ska forskarna 

sträva efter att välja aktuell forskning som möjligt. Att inkludera kvalitativ 

forskning i litteraturstudien anses vara en styrka då kvalitativa artiklar innehåller 

intervjuer, berättelser, erfarenheter och upplevelser vilket anses svara på ett 

ingående sätt vår undersökningsfråga. Friberg (2012) menar att syftet med 

kvalitativa studier är att skapa djupare förståelse för patienters upplevelser, 

erfarenheter och livssituation.  

9.4 Kvalitetsgranskning  

Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av SBU: s granskningsmall med kvalitativ 

forskningsmetodik. Samtliga 12 artiklar granskades enskilt och efteråt diskuterades 

vilka poäng fick artiklar enligt granskningsmall för att sedan komma fram till en 
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gemensam slutlig bedömning av artiklarnas kvalitet och enligt Kristensson (2012) 

anses detta vara en av litteraturstudiens styrkor. Författarna kom tillsammans 

överens om vilka poäng skulle frågorna i granskningsmallen få. En styrka med 

poängsättning i granskningsmallen är att författarna kunde själva bestämma vilka 

frågor som ansågs vara viktigare för att få högre poäng och för att kunna inkluderas 

i denna litteraturstudie. Svaghet med poängsättningen kan ha påverkat denna 

studiens resultat eftersom granskningen är baserat på författarnas subjektivitet. Efter 

enskild kvalitetsgranskning fick samtliga artiklar likgiltiga poängsättning. 

Kristersson (2014) menar att granskare behöver ta en ställning om vilken kvalitet på 

artiklarna anses vara acceptabelt för att inkluderas i litteraturstudien och detta kan 

göras genom att varje fråga i granskningsmallen poängsätts. 

Artiklarna med hög och medelhög kvalité inkluderades och artiklar med låg 

gransknings kvalité exkluderades. Artiklar som exkluderades var på grund av att 

metoden ansågs av författarna inte hade en tydlig struktur och beskrivning samt 

saknade etiskt ställningstagande. Exkludering av artiklar med låg kvalité anses vara 

en av styrkor i denna litteraturstudie vilket bidrar till att resultaten i studien bygger 

på forskning som uppfyller kriterierna i kvalitetsgranskning och ger en ökad 

trovärdighet i studien. Forsberg & Wengsröm, (2015) betonar att studier med låg 

kvalitet skall exkluderas från en litteraturstudie. 

 

9.5 Analys 

I enlighet med Friberg (2017) genomfördes analysmetoden i litteraturstudien av åtta 

vetenskapliga artiklar i fyra olika steg. Analysdelen enligt Friberg (2017) ansågs 

passa bättre i arbetet, analysprocessen är beskriven utförligare enligt Friberg än 

analysprocessen som Kristersson beskriver i sin bok. Även i analysdelen använde 

sig författarna av triangulering genom att först läsa samtliga artiklar enskild för att 

få en överblick över artiklarnas innehåll. Författarna analyserade artiklarna från 

olika synvinklar och fick en förståelse över innehållet som sedan diskuterades 

tillsammans vilket anses vara en styrka i litteraturstudien då risken minimerades att 

gå miste om samt missförstå relevant information från resultatdelen. Enligt 

(Forsberg & Wengström, 2015) kan författarna använda sig av triangulering för att 
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undersöka och belysa en studie från olika synvinklar. Översättning av artiklarna från 

engelska till svenska genomfördes med hjälp av digitalt lexikon och författarnas 

kunskap i engelska språket. Författarna är medvetna om att brister på översättning 

kan ha påverkat studiens resultat vilket kan ses om en svaghet i litteraturstudien. 

Analysprocessen av åtta kvalitativa artiklar resulterade i fyra kategorier vilka 

innehåller information som svarar litteraturstudiens syfte.  

9.6 Överförbarhet  

Enligt Kristensson (2014) innebär överförbarhet i vilken utsträckning resultaten i 

studien kan tillämpas i andra sammanhang. I litteraturstudien ingår endast 

kvalitativa artiklar, kvantitativa artiklar saknas vilket anses vara en svaghet i 

litteraturstudien då kvantitativa studier ökar överförbarheten. Kvantitativa studier 

syftar till att generalisera mer än vad kvalitativa studier gör (Kristensson, 2014). 

Artiklar som användes i studien kommer från olika länder, Finland, Singapore, 

Brasilien, England, Norge, Danmark, USA och Sverige. Författarna har medvetet 

valt att inte genomföra geografisk avgränsning i studien då typ 2 diabetes är en 

vanlig folksjukdom som inte bara drabbar dem som bor i Sverige. Att ha studier från 

olika länder ökar överförbarheten då diabetes är en global folksjukdom och 

sjukdomen belyses från olika synvinklar och detta anses vara en styrka med denna 

litteraturstudie. Enligt författarna en annan svaghet i studien är att resultatet kan ha 

spelat roll i överförbarheten i Sverige då artiklarna som har använts i studien 

kommer från olika länder, det är en kulturell skillnad mellan de olika länderna. 

Kristensson, (2014) menar att en rimlighetsbedömning görs av själva läsaren om 

överförbarheten i studien. 

 

 

9.7 Forskningsetisk övervägande  

Enligt Kristensson (2014) ska en litteraturstudie innehålla forskningsetiskt 

ställningstagande. En styrka i litteraturstudien är att artiklar som är med i studien har 

fått en etisk kommitté godkännande eller har ett etiskt resonemang. Författarna till 

litteraturstudien har strävat efter ett neutralt förhållningsätt i samband med 
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analysprocessen av artiklarna och sammansättning av resultatet i litteraturstudien. 

Författarna har varit ärliga och presenterat allt resultat i sin helhet utan att dölja 

något vilket anses vara en styrka i enlighet med Forsberg och Wengström (2016)  

10 Resultatdiskussion 

Syftet med studien vara att undersöka patienters erfarenhet av livsstilsförändringar i 

form av fysisk aktivitet och kost i samband med typ 2 diabetes. Resultatet består av 

fyra kategorier som bildades genom analys av åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar. 

Resultatet visar att patienterna upplevde att det fanns faktorer som både var 

motiverande och hindrande i samband med fysisk aktivitet. I resultatet framkommer 

även svårigheter och motivation i samband med kostförändring samt vårdens 

betydelse i samband med livsstilsförändringar i form av kost och fysisk aktivitet.  

 

10.1 Motiverande faktorer i samband med fysisk aktivitet 

Resultat i denna litteraturstudie visar att patienter med typ 2 diabetes var motiverade 

till att genomföra livsstilsförändringar i form av fysisk aktivitet för att kunna 

förebygga ohälsa och komplikationer samt bevara sin hälsa. Detta styrks även av 

Smide och Hörnsten (2009) som betonar vikten av motivation för att kunna 

genomföra egenvård vid diabetes som omfattar bland annat livsstilsförändringar i 

form av fysisk aktivitet. Detta för att minska risken att utveckla komplikationer som 

blindhet, amputationer samt hjärtsvikt och för detta behövs en noggrann 

egenvårdplan. Utifrån resultatet anser författarna vikten av människans ansvar om 

egenvård vilket ledder till välbefinnande och förbättrat livskvalitet. Lindell och 

Olsson (1993) betonar att Orems egenvårdsteori bygger på att varje människa ska 

genom egenvårdsåtgärder främja psykiskt, fysiskt hälsa och välbefinnande.  

Resultat i litteraturstudien visar även att effekten av fysisk aktivitet på 

blodsockernivåerna skapade en känsla av en omedelbar belöning och positiv 

förstärkning hos patienter med typ 2 diabetes. Detta överensstämmer med (Ericson 

& Ericson, 2012) som menar att vid typ 2 diabetes regelbunden fysisk aktivitet är 

mycket betydelsefullt. Fysisk aktivitet bidrar till viktminskning vilket i sin tur leder 
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till förbättring av glukosbalansen och minskning av insulinresistens. Resultatet i 

litteraturstudien visar att livsstilsförändringar i form av fysisk aktivitet upplevdes 

positivt av patienter då det ledde till uppmuntran och positiva upplevelser vilket 

blev som en motivation till att fortsätta vara fysisk aktiva. Malpass et al. (2009) 

styrker detta i sin studie och betonar att fysisk aktivitet förbättrar mental och fysiskt 

hälsa. Fysisk aktivitet har en bidragande effekt på motivationen för patienter med 

diabetes att fortsätta med livsstilsförändringar.  

Litteraturstudiens resultat visar att patienterna blev motiverande av olika 

anledningar. Utifrån Orems egenvårdsteorin som innefattar individens allmänna 

funktionsförmågor och innebär att ta ansvar och genomföra sin egenvård (Lindell & 

Olsson, 1993). Enligt författarna av denna litteraturstudie har motiverande faktorer 

än betydande roll i egenvårdsförmågan för att kunna klara sin livsstilsförändring 

utifrån varje individens egen förmåga. I litteraturstudiens resultat framkommer det 

att klockor, stegmätare, pulsmätare blev som ett motiverade hjälpmedel för att sätta 

nya mål. Enligt Mathew, Gucciardi, De Melo, & Barata, (2012) en annan sorts 

motiverade hjälpmedel för patienterna var broschyrer med viktig information som 

innehåller övningsuppgifter och information om diethantering. 

I denna studiens resultat framkom det även att träning för patienter med typ 2 

diabetes upplevdes som ett trevligt moment, viljan att gå ut i frisk luft var 

efterlängtad och motion gav meningsfullt innehåll i vardagen. Utomhusaktiviteter 

som att vara ute i naturen och motionera tillsammans med andra var viktiga 

motiverande faktorer som gav glädje och fick patienter med typ 2 diabetes att känna 

sig energifulla och få en bättre livskvalitet. Lindell & Olsson, (1993) beskriver 

Orems egenvårdsteori som ett beteende som utvecklas av sociala och medvetna 

erfarenheter. Genom egenvårdsåtgärder främjar varje människa psykisk, fysisk hälsa 

och välbefinnande (Lindell & Olsson, 1993).  

 

10.2 Hinder och svårighet vid fysisk aktivitet  

 Resultat i litteraturstudien påvisar även svårigheter med att utföra 

livsstilsförändringar i form av fysisk aktivitet trots att patienter med typ 2 diabetes 
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var medvetna om vikten av livsstilsförändringar. Brist på ekonomiska resurser var 

en begränsad anledning för patienter med typ 2 diabetes för att vara fysisk aktiva 

och träna på gymmet. Lindell & Olsson, (1993) upplyser om att ekonomiska 

fördelar har en bidragande effekt till individens förmåga att klara sin egenvård. 

Författarna anser att det är viktigt att patienter med typ 2 diabetes får möjligheter 

och hjälp av samhället för att kunna genomföra egenvård då ekonomiska resurser 

har en betydande roll om livsstilsförändringar genomförs eller inte. 

Enligt Shirvastava, Shirvastava & Ramasamy, (2013) egenvård för patienter 

definieras som en process för utveckling av medvetenhet och kunskap i syfte med 

att lära sig överleva med diabetessjukdomen i sitt vardagliga liv. Resultaten i 

litteraturstudien visar att begränsning på kunskapsnivå ledde till att patienter med 

typ 2 diabetes saknade kännedom om mängden träning som passade dem, vilket var 

ett hinder för att kunna vara fysisk aktiva. När egenvårdsbrist uppstår kan 

omvårdnadssystem bli tillgänglig, då är sjuksköterskans roll viktig. Vilket innebär 

att patienten kan får stöd, undervisning och omvårdnadshandling i sin egenvård av 

sjuksköterskan (Lindell & Olsson, 1993). Socialstyrelsen har utformat riktlinjer om 

patientutbildning för utveckling av egenvård vid typ 2 diabetes. Genom 

patientutbildning som hälso- och sjukvården erbjuder får patienten möjlighet att öka 

sin kompetens i egenvård för att kunna uppnå ett bra behandlingsresultat 

(Socialstyrelsen, 2018). Typ 2 diabetes är en sjukdom som kan åstadkomma 

komplikationer som till exempel ökad risk för hjärtinfarkt, stroke, perifer 

kärlsjukdom. sakdor på njurarna ,ögon samt nerver (Ericson & Ericson, 2012).  

Personer med typ 2 diabetes behöver en noggrann planering av egenvård för att 

kunna minska risken för komplikationer (Shirvastava, Shirvastava & Ramasamy, 

2013).  Författarna vill betona betydelsen av hälso- och sjukvårdens roll i 

patientutbildning för egenvård för att kunna utveckla patienters kunskap om fysisk 

aktivitet i syfte med att undvika komplikationer på grund av bristande kunskap om 

sin egenvård. Diabetesutbildning är en viktig del i egenvård för patienter med typ 2 

diabetes och utbildningen bör sättas i praktik för att sedan följas upp samt utvärdera 

framsteg i egenvård (Shirvastava, Shirvastava & Ramasamy, 2013). Enligt 

diabetesförbundet (2016) är egenvård en viktig del hos patienter med diabetes och 
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hälso- och sjukvården skall erbjuda verktyg som underlättar för patienter för att 

kunna utföra egenvård på ett adekvat sätt. 

Resultatet visar att kroppen beskrevs som en funktionell begränsning vid fysisk 

aktivitet, patienter upplevde att för mycket träning kunde skada hälsa vilket ledde 

till att de valde att vara inaktiva. Detta styrks av Anitha Rani och Shriraam (2019) 

som menar på att patienterna var positivt inställda till fysiskt aktivitet men det 

främsta hindret var deras hälsoproblem, oro som visades hos patienterna handlande 

om att fysisk aktivitet kunde skada kroppen ytterligare. Utifrån den informationen 

som framkommer i litteraturstudiens resultat, vilket stärks även av ovanstående 

studie, anser författarna att tydlig information, stöd och patientutbildning i sin 

livsstilsförändring i form av fysisk aktivitet är betydelsefullt i vården av personer 

med typ 2 diabetes. Enligt Sweneurs (2017) ett av ansvarsområden för den 

legitimerade sjuksköterskan är att erbjuda patienter möjligheter för att kunna 

förbättra hälsa och välbefinnande, hantera hälsoproblem och stödja patienten att 

bevara en bra livskvalité fram till döden. Socialstyrelsen (2018) menar att syftet 

med patientutbildning är att öka kompetensutveckling i egenvård hos patienter med 

typ 2 diabetes för att kunna uppnå ett bra behandlingsresultat. 

 

10.3 Svårigheter och motivation i samband med kostförändring. 

Litteraturstudiens resultat visar att patienter med typ 2 diabetes upplevde svårigheter 

med att genomföra livsstilsförändringar i form av kost. Det var utmanande och svårt 

att planera och dela upp måltiderna samt utveckla regelbundna, hälsosammare 

matvanor. Detta styrks även av Anitha Rani och Shriraam (2019) som betonar att 

patienterna inte kunde begränsa mängden mat och äta hälsosamt, de kunde inte 

heller förhålla sig till uppdelade och regelbundna måltider. En annan utmaning var 

matlagning och när resten av familjen kunde äta vad som helst och patienterna blev 

begränsade till att förhålla sig till diabeteskost Enligt Lindell & Olsson (1993) 

innefattar egenvårdsförmåga individens allmänna funktionsförmågor, vilket innebär 

att engagera sig, handla och ta ställning till sin egenvård. Författarna anser att det är 

betydelsefull att patienter får stöd och hjälp i egenvårdsbehandling men detta är inte 

tillräckligt för att lyckas genomföra livsstilsförändringar utan det är viktigt att varje 
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människa måste ta ansvar för sin egenvård och genomföra livsstilsförändringar. I 

litteraturstudiens resultat framkommer att brist på ekonomiska resurser var ett annat 

hinder för patienterna att förhålla sig till hälsosam kost. Detta styrks av Foley och 

Rhonda (2017) i sin studie som menar att ekonomin var barriär för patienterna med 

typ 2 diabetes för att hålla sig till hälsosam kost. Detta styrks även av Lindell & 

Olsson (1993) som betonar att sociala och ekonomiska fördelar har ett bidragande 

effekt till individens förmåga att klara sin egenvård. 

I litteraturstudien framkommer det att hos en del patienter med typ 2 diabetes var 

traditionella maten viktig aspekt i deras kulturella identitet och det upplevdes som 

en svårighet att genomföra kostförändring. Detta styrks av Enligt Foley och Rhonda 

(2017), som hävdar att välja diabeteskost istället för traditionell kost bidrog till att 

patienterna kände sig straffade och missnöjda eftersom traditionella maten var en 

viktig del i deras liv. Livsstilsförändringarna rapporterades som svåra att genomföra 

då deltagarna hade svårt att ändra på sina livstilsvanor. En känsla av ilska och att 

behöva ändra på sina livsstilsvanor (De Carvalho Torres, dos Santos, & Souza 

Cordeiro 2014). Utifrån resultat som framkommer anser författarna att livstilsvanor 

påverkar patienters förmåga att genomföra egenvård, därför bör människan vara 

målmedveten om sin egenvård. Enligt Lindell och Olsson (1993) är egenvård en 

process och i processen ska människan vara målmedveten och kunna genomföra 

egenvård.  

Studieresultatet visar att rädslan av att diabetessjukdomen skulle förvärras var en 

motivation till att patienterna genomförde förändringar till hälsosam kost. Sebire et 

al. (2018) betonar att diabeteskomplikationer som kan förebyggas med 

livsstilsförändringar var högt prioriterade och viktigt att genomföras, medan 

komplikationer av andra sjukdomar accepterades. Litteraturstudiens resultat visar att 

efter kostförändring angav patienterna med typ 2 diabetes en känsla av välmående 

och uppskattade sin nya livsstil. För patienterna blev livsstilsförändringar ett nytt 

sätt att leva efter diagnosen typ 2 diabetes, detta blev även som en motivation att 

fortsätta med livsstilsförändringar (Sebire et al., 2018). Utifrån Orems 

egenvårdsteori beskriver Lindell & Olsson, (1993) att individens förmåga är centralt 

för att kunna genomföra sina livsstilsförändringar. 
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10.4 Vårdens betydelse i samband med livsstilsförändringar i from av 

kost och fysisk aktivitet 

Litteraturstudiens resultat visar att vårdpersonalen var en viktig informationskälla 

för patienter med typ 2 diabetes för att få hjälp och klara av sin vardag med 

livsstilsförändringar. Detta styrks av Mathew, Gucciardi, De Melo, & Barata (2012) 

som menar att patienterna förlitade sig helt på sin läkare, sjuksköterska då de kunde 

få hjälp i from av praktiskt och moraliskt stöd i sin egenvård. Socialstyrelsen (2018) 

betonar att risken att utveckla typ 2 diabetes minskar genom att tillämpa åtgärder 

som kost och motion, därför ska hälso- och sjukvården erbjuda strukturerad och 

individbaserad program gällande kost och fysisk aktivitet. Detta styrks av Bartol 

(2012) som menar att sjuksköterskorna har en nyckelroll för att motivera, informera 

och stödja patienter med typ 2 diabetes i sin egenvårdsbehandling för att de ska 

uppnå en bättre livskvalité. I Orems egenvårdteori framkommer vikten av egenvård 

där hon menar om egenvård ska genomföras på ett bra sätt måste en 

överenskommelse mellan vårdare och patienten upprätthållas. Omvårdnadssystem är 

ett av begreppen som ingår i Orems egenvårdsteori, som innebär sjuksköterskans 

åtgärder i form av stöd, undervisning och omvårdnadshandlingar som patienten 

själv kan utföra, där ska sjuksköterskan utgå från patientens egenvårdskapacitet 

(Lindell & Olsson, 1993).  

För att stödja och motivera patienter med diabetes till livsstilsförändringar är det 

viktigt att sjuksköterskan arbetar utifrån ett etiskt förhållningssätt där det ingår att 

all omvårdnad ska genomföras med respekt för mänskliga rättigheter, respekt för 

autonomi, integritet, värdighet och ta hänsyn till människors värderingar Swenurse 

(2017). Författarna anser att om sjusköterskan inte förhåller sig till etiskt 

förhållningsätt föreligger risk att patientens autonomi kränks och ett motstånd för att 

genomföra livsstilsförändringar kan uppstå. Inom hälsosjukvården ska hänsyns tas 

till patienters anatomi vilket innebär människors förmåga och möjlighet att själv 

bestämma och styra över sina liv. Vård bör endast ges i undantagsfall på ett sätt som 

strider mot patienters autonomi (Sandman & Kjellström, 2013) 
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Med tanke på att typ 2 diabetes kan medföra alvarliga komplikationer och förtidig 

död till följd av hjärt- och kärlsjukdomar anser författarna att sjukvården och 

sjuksköterskan har en viktig roll för att stödja egenvård hos personer med typ 2 

diabetes. Litteraturstudiens resultat bekräftar att sjukvården har en nyckelroll för att 

övervinna hinder i samband med livsstilsförändringar i form av fysisk aktivitet och 

kost.  

 

11 Slutsats  

Syftet med vår litteraturstudie var att undersöka patienters erfarenheter av 

livsstilsförändringar i form av fysisk aktivitet och kost i samband med typ 2 

diabetes. I resultatet framkom båda positiva och negativa erfarenheter i samband 

med livsstilsförändringar. Litteraturstudien visar att motivationen var en nyckelroll 

för patienterna att genomföra livsstilsförändringar i form av fysisk aktivitet och 

kost. Patienter var motiverade till livsstilsförändringar för att förbygga framtida 

komplikationer och bevara sin hälsa. Att träna tillsammans med andra var som en 

motivation att fortsätta vara fysiskt aktiv detta gav glädje och en bättre livskvalité. 

Ekonomiska resurser, brist på tid och kunskapsnivå samt kroppsliga funktionella 

begränsningar blev som hindrande faktorer för patienterna till att vara fysisk aktiva. 

Svårigheter som framkom vid kostförändring var patienters oförmåga till att ändra 

livstilsvanor till en regelbunden och hälsosammare kost. För en del av patienterna 

blev livsstilsförändringar ett nytt sätt att leva efter att de fått typ 2 diabetes detta 

blev som en motivation till att fortsätta med livsstilsförändringar. Vården beskrevs 

av patienterna som en viktig informationskälla och stöd för att klara av sin egenvård 

i syfte med att undvika framtida komplikationer. 

 

12 Kliniska implikationer  

Litteraturstudiens resultat och diskussion passar som klinisk implikation då 

sjuksköterskan har en viktig roll till att hjälpa patienterna att klara av sin egenvård i 
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form av livsstilsförändring. Detta för att öka förståelsen och medvetenheten hos 

sjuksköterskan om hindrande faktorer som bidrar till att livsstilsförändringar uteblir. 

I resultatet framkom det att sjuksköterskan har en nyckelroll i patienters förmåga att 

klara sin egenvård därför är det betydelsefull att sjuksköterskan arbetar vidare för att 

erbjuda hjälp i form av stöd, rådgivning och motiverande samtal.  

 

13 Framtida forskning  

Diabetes är en folksjukdom som fortsätter att öka i världen med alvarliga 

komplikationer och i värsta fall död. Författarna anser utifrån litteraturens resultat 

att hälso- och sjukvården ska arbeta mera med patienterna och stödja dem i sin 

egenvård. Ytterligare forskning behövs om hur vårdpersonalen uppfattar 

livsstilsförändringarna hos patienterna med typ 2 diabetes. Vidare forskning behövs 

kring hur sjuksköterskan kan hjälpa patienterna med egenvård för att lyckas klara av 

sin vardag med livsstilsförändringar i form av fysisk aktivitet och kost.  
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singaporer med 

diabetes typ två i 

egenvård för att förstå 

deras upplevelser av 
behov, förväntningar 

och mottstånd i 

samband med 
egenvård. 

Kvalitativ metod med 

induktiv ansats. 
Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. Totalt 

intervjuades 14 
diabetes patienter. 

Tematisk analys 

Resultatet visar att det 

fanns en motståndskraft 
bland patienter med 

diabetes typ 2 mot 

livsstilsförändringar i form 

av kost på grund att dem 
tyckte att hälsosam mat 

var meningslös och 

oaptitligt även att dem var 
medvetna om betydelsen 

av hälsosam kost. 

Patienter med diabetes typ 
två hade kännedom om att 

fysisk aktivitet var viktig 

för att förbättra diabetes 

typ 2 trots det var dem inte 
fysiskt aktiva relaterat till 

brist på tid och glömska. 

Läkare och sjuksköterskor 
var viktiga handledare vid 

egenvård och 

livsstilsförändringar. 

Hög 

4 Bhattacharya, G. 2012 
 

USA 

 

Self-Management of Type 2 
Diabetes among African 

Americans in the Arkansas 

Delta: A Strengths Perspective 
in Social-cultural Context 

 

 
Journal of Health Care for the 

Poor and Underserved 
 

Att förstå 
afroamerikanernas   
självhantering i 

diabetes typ två i sina 
sociokulturella 

sammanhang och 

således underlätta 

kulturellt relevanta sätt 
att främja diabetes typ 

två självhanteringar i 

Kvalitativ metod. 
31 deltagare 15 män 

och 16 kvinnor 

intervjuades. 
Informationen från 

intervjuerna kodades. 

Tematisk dataanalys. 

Resultatet visar att 
medicinska riktlinjer om 

kost och fysisk träning 

tolkades som opraktiska 
och kulturellt irrelevanta 

för deltagarna. 

Livsstilsförändringar i 

form av kost och fysisk 
aktivitet är inte svåra 

beskrev 32.3% av 

Hög 

https://muse-jhu-edu.proxy.lnu.se/journal/278
https://muse-jhu-edu.proxy.lnu.se/journal/278
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 afroamerikanska 

samhällen. 

patienterna medans 26 % 

tyckte att det var svårt att 
genomföra dessa 

förändringar. 

  
5  

De Carvalho Torres, H., 

dos Santos, L.M., de 

Souza Cordeiro, P.M.C. 
2014 

 

Brasilien  

 
Home visit: an educational 

health strategy for self-care in 

diabetes. 
 

Acta Paulista de Enfermagem 

 

 

Att förstå hembesöket 
som en pedagogisk 

hälsovårdsstrategi för 

att orientera patienter 
med typ 2-diabetes om 

egenvårdstillämpning. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 

intervjuer.  

Innehållsanalys. 

I resultatet framkom 
följande delar: Känslor av 

ilska att ändra 

livsstilsvanor som kost och 
fysisk aktivitet. Patienters 

kännedom om 

livsstilsförändringar i form 

av kost samt svårigheter 
att genomföra dessa 

livsstilsförändringar. 

Hinder för att genomföra 
egenvård i form av fysisk 

aktivitet. Samarbete 

mellan sjukvåd och 
patienter var viktiga för att 

övervinna hinder med kost 

och fysisk aktivitet. 

Medelhög 

6 Blomqvist, K., Gardsten, 
C., Rask, M., Larsson, 

Å., Linberg, A., & 

Olsson, G 
(2018) 

 

 Sweden 

Challenges in everyday life 
among recently diagnosed and 

more experienced adults with 

type 2 diabetes: A multistage 
focus group study. 

 

Journal of Clinical Nursing 

(John Wiley & Sons, Inc.) 

Att identifiera upplevda 
utmaningar relaterade 

till självhantering 

bland nyligen 
diagnostiserade vuxna 

och de med längre 

erfarenhet av diabetes 

typ 2 
 

En kvalitativ design 
samlades som var 

inspirerad av 

deltagarnas 
information, för att 

samla in data, 

flerstegsgrupps 

intervjuar. 
 

Självhantering i vardagen 
med typ 2-diabetes 

identifierades: förståelse; 

utveckla färdigheter och 
förmågor; att utveckla och 

mobilisera färdigheter för 

att välja hälsosam mat och 

äta regelbundet. 

Hög 

7 Sebire, S.J., Toumpakari, 

Z., Turner, K.M., 
Cooper, A.R., Page, 

I’ve made this my lifestyle 

now”: a prospective qualitative 
study of motivation for lifestyle 

change among people with 

Syftet med studien var 

att undersöka hur 
patienter som nyligen 

diagnostiserades med 

En kvalitativ 

sekundäranalys av 
semistrukturerad 

intervju data användes  

Resultaten avslöjade att 

mångfalden i 
motivationskvalitet både 

mellan och inom individer 

Hög 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~c8h%7C%7Cjdb~~c8hjnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20Clinical%20Nursing%20%28John%20Wiley%20%26%20Sons%2C%20Inc.%29%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~c8h%7C%7Cjdb~~c8hjnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20Clinical%20Nursing%20%28John%20Wiley%20%26%20Sons%2C%20Inc.%29%22%7C%7Csl~~jh','');
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sebire%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29386030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toumpakari%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29386030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toumpakari%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29386030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Turner%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29386030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cooper%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29386030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Page%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29386030


 

11(10) 

 

Bilaga 4-Artikelmatris 

 

A.S., Malpass, A., 

Andrews, R.C.  
(2018) 

 

England 

newly diagnosed type two 

diabetes mellitus. 
 

BMC Public Health 

diabetes typ 2 upplever 

och hanterar deras 
tillstånd samt att 

övervaka 

implementeringen och 

identifiera förbättringar 
av interventionen  

 

 över tid och att patienter 

med nydiagnostiserad 
diabetes ofta har 

mångfacetterade 

konkurrerande motiv för 

livsstilsbeteende. Det 
identifierade att många 

deltagare rapporterade 

relativt dominerad 
kontrollerad motivation att 

följa 

livsstilsrekommendationer, 
undvika att deras bristande 

efterlevnad "upptäcktes" 

eller förtrycka skuld efter 

bortfall i försök att ändra 
beteende. 

  
      

8 Korkiakangas, E., 

Taanila, AM., Keinänen-

Kiukaanniemi, S   

(2011)  
 

Finland 

 

Motivation to physical activity 

among adults with high risk of 

type 2 diabetes who participated 

in the oulus substudy of the 
finish Diabetes   

Prevention Study 

Health and Social Care in the 
Community 

 

Att vidare utforska 

motivationen och 

motgångar till fysisk 

aktivitet bland 
individer med hög risk 

för typ 2 diabetes. 

 

En Kvalitativ design 

som är baserad på 

frågeformulär med 

öppnafrågor. 
 

Induktiv 

innehållsanalys 
 

Resultaten av denna studie 

visade att motivation till 

fysisk aktivitet 

inkluderade vikthantering, 
känslor av fysiskt och 

psykiskt välbefinnande. 

Dessutom var sociala 
relationer associerade med 

träning som motivation. 

Hög 
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