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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som obehandlad eller dåligt skött, kan leda 
till svåra komplikationer. Emellertid är det en av få sjukdomar som till viss mån, går att 
kontrollera och styra med livsstilsförändringar, däribland fysisk aktivitet. Sjuksköterskans 
roll är att stötta, informera och ge individen råd, dock ligger mycket på personens egna vilja, 
drivkraft och motivation till att genomföra en förändring till ökad motion.  
Syfte: Syftet var att belysa följsamheten till fysisk aktivitet hos personer med diabetes typ 2. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på 15 vetenskapliga artiklar med kvalitativ 
ansats. Artiklarna analyserades med Graneheim och Lundmans tolkning av en kvalitativ 
innehållsanalys.  
Resultat: I resultatet framkom huvudkategorierna brist på motivation och egen drivkraft som 
motivation med tillhörande underkategorier hotande egenvårdskapacitet, avsaknad av socialt 
stöd, upplevelsen av att vara begränsad och miljöns betydelse respektive att förstå sin 
sjukdom, att leva med en rädsla för komplikationer, behov av stöd samt behov av kunskap. 
Slutsats: Det huvudsakliga fyndet som framkom i litteraturstudien berörde motivationens 
betydelse för följsamheten till fysisk aktivitet, hos personer med diabetes typ 2.  
 
 
Nyckelord: diabetes typ 2, fysisk aktivitet, följsamhet, kvalitativ litteraturstudie 
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Inledning 
I nuläget lever en halv miljard människor med diabetes runt om i världen och 

uppskattningsvis kommer fyra miljoner dö varje år framöver till följd av sjukdomen 

(International Diabetes Fenderation [IDF], 2017). Detta medför att det inte bara är en 

hälsorisk med diabetes, utan även ett globalt samhällsproblem (ibid.). Diabetes mellitus typ 2 

är en obotlig sjukdom, som personen nödvändigt måste acceptera och lära sig att leva med i 

resten av livet. Dock är detta en av få sjukdomar som till viss mån, går att kontrollera och 

styra, med hjälp av livsstilsförändringar (World Health Organization [WHO], 2016).  

 

Fysisk aktivitet är en del av egenvården vid diabetes typ 2, eftersom det ökar 

insulinkänsligheten samt förhindrar utvecklingen av komplikationer (Johansson & Wredling, 

2012). Utövandet av träning kan även bidra med en reducerad lipidnivå i blodet samt ett 

minskat midjemått (Cox, Burke, Beilin & Puddey, 2010). Att utöva regelbunden träning, 

resulterar slutligen i viktnedgång och en sänkning av glukoshalten i blodplasman 

(Tuomilehto et al., 2001). Utöver fysiska förändringar har fysik aktivitet även en god effekt 

på den psykiska hälsan, då det kan förhindra depression, ångest och sömnstörningar (Al 

Sardar, Boghrabadi, Sohrabi, Aminzadeh & Jalalian, 2014). 

 

Genom att sjuksköterskan använder begreppet följsamhet i behandlingen av diabetes typ 2, 

kan motivationen ökas till livsstilsförändringar, kostnaden inom diabetesvården reduceras 

samt en ökad patientsäkerhet uppkomma (Gardner, 2015). Problemet kvarstår dock eftersom 

sjuksköterskan sällan är drivkraften bakom en förändring (Jutterström, Isaksson, Sandström 

& Hörnsten, 2012). Funnell (2012) påvisar även dilemmat med att informera och stötta 

människor med diabetes typ 2, då det kan vara en utmaning för personen att acceptera en 

kronisk sjukdom (ibid.). Flera studier beskriver träningen och kostens samverkan för personer 

med diabetes typ 2, men endast ett begränsat antal kvalitativa studier belyser följsamheten till 

fysisk aktivitet. Av denna anledning är det betydelsefullt att sammanställa nuvarande 

forskning för att stödja sjuksköterskans roll i omvårdnaden av personer med diabetes typ 2. 
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Bakgrund 

Diabetes mellitus typ 2 
Det finns flera olika sorters diabetes men den överrepresenterade, både globalt och nationellt 

sett, är diabetes typ 2 (Lindholm, 2009). Sjukdomen är av kronisk endokrin form och drabbar 

vanligen den äldre befolkningen. Diabetes typ 2 definieras oftast av insulinresistens och 

relativt nedsatt insulinproduktion, vilket i slutändan leder till hyperglykemi (ibid.). Till 

skillnad från diabetes typ 1, som vanligen drabbar barn och ungdomar (Dahlquist, 2009) och 

klassificeras av mer eller mindre utesluten insulinproduktion (Lernmark & Cilio, 2009). 

Ordet ”mellitus” betyder honungssöt (Malmquist & Lundh, 2016) och syftar på den 

obehandlade personens söta urindoft (Lindholm, 2009). Ytterligare symtom vid diabetes typ 

2 är bland annat stora urinmängder (polyuri), nattliga urinträngningar (nykturi), törst 

(polydipsi), ofrivillig viktminskning, trötthet, illamående, kräkningar och huvudvärk. 

Symtomen uppträder oftast smygande eller till en början saknas helt och upptäcks snarare av 

en slump i samband med exempelvis hälsokontroller (Lindholm, 2009).  

 

Behandlingen av diabetes typ 2 varierar från person till person. Sällan krävs 

insulinbehandling, åtminstone inte under de första åren (Lindholm, 2009). Till en början kan 

en bra kost och fysisk aktivitet räcka för att hålla blodsockret på en stabil nivå. Ett rikligt och 

varierat intag av frukt och grönsaker liksom intag av fullkorn, torkade bönor, ärtor och linser 

är att föredra menar Vessby, Asp och Axelsen (2009). Dessutom leder ett reducerat intag av 

fett och ökat intag av fiberrika kolhydrater till viktminskning (i kombination med fysisk 

aktivitet). I diabeteskosten föredras flera mindre, mål mat än färre, större måltider för att hålla 

blodsockret på en jämn nivå. Fritz och Krook (2009) förklarar att vid fysisk aktivitet ökar 

insulinkänsligheten och en sänkning av plasmaglukosen leder till ett stabilt blodsocker. Med 

hjälp av fysisk aktivitet kan även viktnedgång genomföras. Skulle inte livsstilsförändringar 

vara tillräckligt kan peroral antidiabetika, alternativt insulinbehandling bli aktuellt (Adamson, 

Lins & Toft, 2009; Eliasson & Nilsson, 2009).   

 

Groop, Lyssenko och Renström (2009) menar på hur diabetes typ 2 är ett resultat av att arv 

och miljö har kolliderat. Arvet är inget människan kan påverka, däremot miljön. I dagens 

samhälle är flera människor fysiskt inaktiva och äter ohälsosamt, vilket i slutändan leder till 

övervikt och diabetes typ 2. Övervikt är och förblir den största riskfaktorn för diabetes typ 2. 
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Risken stiger dessutom med tilltagande kilon. Övervikten i sig har ett samband till fysisk 

inaktivitet och kostens sammansättning. Ytterligare riskfaktorer är stigande ålder, rökning, 

psykosocial stress och viss ärftlighet (Groop et al., 2009).   

Komplikationer  

Ett dåligt reglerat blodsocker i flera år medför komplikationer menar Frid och Annersten 

Gershater (2016). Både små och stora blodkärl i människans kropp drabbas hårdast vid 

diabetes som i värsta fall slits ut, bildar utbuktningar eller spricker. Till exempel 

synförändringar och i värsta fall blindhet (retinopati), skador på njurarna (nefropati), skador 

på nerverna (neuropati) och diabetiska fotsår eller i värsta fall amputation. Diabetes typ 2 

(hyperglykemi) är en av pelarna i det så kallade metabola syndromet (Frid & Annersten 

Gershater, 2016). Andra riskfaktorer som högt blodtryck, höga blodfetter och bukfetma ingår 

också i det metabola syndromet. Om en person har en av riskfaktorerna, ökar risken för att 

drabbas av andra faktorer. Desto fler riskfaktorer, ökar risken för att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar. Sammanfattningsvis, har en person diabetes typ 2, är risken dubbelt så stor 

jämfört med en utan diabetes, att drabbas av kärlkramp, hjärtinfarkt eller stroke (ibid.).  

Fysisk aktivitet  
Begreppet fysisk aktivitet innefattar enligt Pellmer Wramner, Wramner och Wramner (2017) 

rörelser som omfattar energiomsättningen. Vilket kan innebära rörelser, städning i hemmet, 

trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet och olika fritidsintressen. Otillräcklig fysisk 

aktivitet kan leda till många olika sjukdomar däribland typ 2-diabetes, benskörhet 

(osteoporos), övervikt, olika cancerformer och högt blodtryck (hypertoni) (Pellmer Wramner 

et al., 2017). Riktlinjerna gällande fysisk aktivitet definieras som 150 minuters aktivitet på 

måttlig intensitetsnivå, eller som 75 minuters högintensiv aktivitet, i veckan (Socialstyrelsen, 

2018). Sagen (2013) påvisar att regelbunden fysisk aktivitet för personer med diabetes typ 2 

kan ha en positiv effekt mot riskfaktorerna som ingår i det metabola syndromet, vilket har en 

central roll vid behandlingen av diabetes. 

Fysisk aktivitet för personer med diabetes typ 2 

Fritz och Krook (2009) belyser att styrketräning och uthållighetsträning (exempel löpning, 

cykling, simning) ger goda effekter över glukoskontroll, blodtryck, hjärt-lungfunktion och 

blodfetterna för personer med diabetes typ 2. Det är viktigt att anpassa ett individuellt 

motionsprogram efter varje individ, eftersom många personer med diabetes har ytterligare 
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sjukdomar, eventuella komplikationer och oftast en hög ålder (ibid.). Generellt syftar fysisk 

aktivitet till att hitta en personlig form av motion som är hanterbar att genomföra regelbundet. 

Att gå en promenad, sköta hushållssysslor eller utföra trädgårdsarbete, kan vara tillräckligt 

(Fritz & Krook, 2009).  

Följsamhet 
Begreppet följsamhet definieras på engelska som ”patient compliance” eller ”compliance” 

(Karolinska institutet, u.å.). Aronson (2007) menar att begreppet härstammar från det latinska 

språket med betydelsen om att en person ska uppfylla och fullgöra en åtgärd, transaktion eller 

en process, ett typ av löfte som uträttas. Inom hälso- och sjukvården används följsamhet för 

att förklara, vilken grad en persons frivilliga förmåga eller vilja till att följa till exempel 

läkarens råd fullföljs. Det kan bland annat vara användbart när läkaren ska beskriva hur 

personen har slutfört en läkemedelsbehandling (Lindskog, 2008). I det här fallet användes 

följsamhet för att belysa viljan, förmågan och de faktorer som påverkade utförandet av fysisk 

aktivitet för personer med diabetes typ 2.  

 

Sjuksköterskor med flera års erfarenhet har i en studie framfört hur andra faktorer måste tas i 

åtanke när begreppet följsamhet ska klarläggas (McCarthy, Cook, Fairweather, Shaban, & 

Martin-McDonald, 2009). Patientens egna mål och värderingar, förmåga och personliga 

erfarenhet kan påverka individens vilja till träning. Vilket Fritz och Krook (2009) belyser kan 

influeras, då personer med diabetes typ 2 oftast har en hög ålder och andra besvär i samband 

med diabetesen. Buchholz och Purath (2007) framhäver ytterligare svårigheter i samband 

med följsamhet. Sjuksköterskor rapporterade tidsbrist i mötet mellan sjuksköterskan och 

patienten, samt att patienten inte var mottaglig för de råd och stöd som sjuksköterskan ville 

erbjuda, som hinder för en fullständig fysisk bedömning och handledning till patienten.  

Sjuksköterskan och omvårdnaden vid diabetes typ 2  
Vården för personer med diabetes typ 2 bedrivs i team, med målsättningen att bibehålla 

livskvalité och minska risken för komplikationer (Frid & Annersten Gerhater, 2016). 

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden vid diabetes innebär att utbilda och ge rådgivning 

gällande egenvården (ibid.). Leksell (2012) menar att en viktig del i omvårdnaden för 

sjuksköterskan att ha kunskap om, är vilka förutsättningar patienten har, för att i slutändan 

kunna bedöma kapaciteten och möjlighet till egenvården, däribland fysisk aktivitet.  
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Sagen (2013) belyser att sjuksköterskan ska kunna identifiera faktorer som hindrar individen 

från att motionera regelbundet och därefter motivera till vidare fysisk aktivitet. När barriär 

och faktorer har identifierats, som kan hindra personen från att träna, kan sjuksköterskan 

använda sig av särskilda hjälpmedel, som exempelvis stegräknare (Socialstyrelsen, 2018). Att 

tillsammans med patienten sätta upp mål bidrar förhoppningsvis till ökad motivation och 

bättre följsamhet till fysisk aktivitet (ibid.). Därefter kan uppföljning ske genom rådgivande 

samtal med enkla råd, eller kvalificerade rådgivande samtal för att stödja under 

livsstilsförändringen och motivera ytterligare under processens gång (Pellmer Wramner et al., 

2017). Alternativt kan sjuksköterskan erbjuda fysisk aktivitet på recept (FaR) för fysiskt 

inaktiva personer med diabetes typ 2 (Berne & Sörman, 2009; Fritz & Krook, 2009). Statens 

folkhälsoinstitut (2011) beskriver FaR som en arbetsmetod för att främja ökad fysisk 

aktivitet. Likt en läkemedelsordination syftar FaR genom ett personcentrerat förhållningssätt 

att rekommendera patienten till motion utifrån dennes egna förmåga och förutsättningar.  

 

Funnell (2012) förklarar att egenvården vid diabetes omfattar allt individen gör själv, för att 

uppnå hälsa och välbefinnande trots närvaro av sjukdom. Pellmer Wramner et al. (2017) 

menar att egenvården vid diabetes typ 2 kan innefatta primär, sekundär och tertiär prevention. 

Främst, kan det omfatta att minska övervikt genom motion och rätt kost för att reducera 

risken för utveckling av diabetes typ 2 (ibid.). När personen har drabbats av diabetes, syftar 

sekundär prevention till att uppnå en balanserad glukoskontroll, för att minimera risken för 

svåra komplikationer. Slutligen, om individen drabbats av komplikationer eftersträvar tertiär 

prevention till att undvika att komplikationerna förvärras, genom förebyggande och lindrande 

insatser (Pellmer Wramner et al., 2017). Dock medför egenvård och livsstilsförändringar i 

personliga skyldigheter från patientens perspektiv att också ta ansvar för 

förändringsprocessen. Emellertid bör sjuksköterskan delge kunskap för att individen ska 

kunna hantera detta på rätt sätt (Funnell, 2012).  

Egenvårdsteori och personcentrerad vård 
Dorothea Orem (2001) belyser i sin egenvårdsteori, som bygger på filosofin, om att alla 

individer vill kunna ta hand om sig själva, om de får anpassade egenvårdsbehov som behagar 

deras förmåga. Vilket kommer leda till att individerna återhämtar sig snabbare och mår bättre 

på ett holistiskt plan. Teorin fokuserar på individens egenvård och sjuksköterskans roll som 

stödjande resurs, informatör samt den som kompenserar egenvårdåtgärderna när individen 

behöver det. Orem (2001) beskriver att alla människor vill kunna visa sig själva och andra 
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omsorg, dock kan det påverkas av fysiska och psykiska begränsningar, som i slutändan kan 

leda till inverkan på egenvårdkapaciteten. Egenvårdskraven och egenvårdsbehoven kan se 

olika ut för olika människor, beroende på vilken sjukdom de har (Orem, 2001). För 

människor som har diabetes typ 2 är det aktuella egenvårdsbehovet att förebygga faktorer 

som kan innebära större lidande, minskat välbefinnande samt frånvaro av fysiska funktioner. 

Orem (2001) menar att det finns universella egenvårdsbehov där bland annat vikten av balans 

mellan aktivitet och vila är centralt, samt önskan av att känna sig frisk trots sjukdom. Målet 

med egenvårsteorin är att uppnå hälsa oavsett sjukdom, därmed ska sjuksköterskan vara 

närvarande för att stödja utifrån individens behov (ibid.).  

  

Att arbeta som sjuksköterska utifrån ett personcentrerat förhållningsätt innefattar att 

respektera individuella val och åsikter, samt bekräfta upplevelsen av sjukdom och ohälsa 

(Ekman et al, 2011). Att tillämpa en personcentrerad omvårdnad inom hälso- och sjukvården 

kan förutsäga individuella tillvägagångssätt för att gynna följsamheten till behandlingen av 

diabetes. Eftersom varje människa är unik med olika bakgrunder, styrkor och svagheter som 

skall tas i bevakande (ibid.). Svensk sjuksköterskeförening (2016) belyser att det är viktigt att 

synliggöra hela människan och prioritera andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i 

samma utsträckning som fysiska.  

 

Ekman et al. (2011) belyser även vikten av att sjuksköterskan, patienten och anhöriga har ett 

bra partnerskap vid kroniska sjukdomar som diabetes typ 2. Detta för att identifiera 

svårigheter och anpassa individens livsstil och syn på hälsa. McCormack och McCance 

(2006) belyser att professionen ska ha den kompetens som behövs gällande individen och 

sjukdomen för att kunna ta beslut och prioritera vård (ibid.). Individerna ska även få 

möjlighet att delta i beslutsprocesser, vilket har visats leda till en effektivare vård och en 

gynnsam sjukdomshantering, då det blir lättare att bli motiverad till behandling, och till 

fysisk aktivitet (Ekman et al, 2011).  

Syfte 
Syftet var att belysa följsamheten till fysisk aktivitet hos personer med diabetes typ 2. 
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Metod 

Design 
Studien valdes att struktureras utefter en litteraturstudie, baserat på andra vetenskapliga 

studier med kvalitativ design. Kristensson (2014) menar på att i litteraturstudier baseras 

urvalet bland annat på vetenskapliga artiklar. Med litteraturstudier kan senaste forskningen 

kritiskt granskas och sammanställas, outforskade frågor undersökas eller fördjupad kunskap 

genereras. Olsson och Sörensen (2011) förklarar att alla litteraturstudier har den 

gemensamma faktorn att de ska genomföras med samma noggrannhet och trovärdighet som 

ursprungskällorna. Med utgångspunkt från begreppet personcentrerad vård och Dorothea 

Orems omvårdnadsteori, utformades därmed studien med en induktiv ansats som innebär en 

avslutande reflektion med utgångspunkt från innehållet i texten (Priebe & Landström, 

2012).   

 

Eftersom syftet var att belysa följsamheten till fysisk aktivitet vid diabetes typ 2, 

eftersträvade studien att upplysa om de faktorer som påverkade träningsutförandet. Studien 

ville erhålla personers erfarenhet, tankar och känslor kring ämnet. Ahrne och Svensson 

(2015) förklarar att kvalitativ metod vill undersöka fenomen, och metoden är just lämplig vid 

denna typ av syfte. Insamlad data kommer inte kunna mätas eller generera något rätt eller fel 

resultat (Ahrne & Svensson, 2015), vilket bidrar till att människan ses i sin helhet genom ett 

holistiskt synsätt och därmed begränsas urvalet till ett fåtal artiklar (Henricson & Billhult, 

2012).  

Urval  
Urvalet identifierades utifrån vilken population som var i fokus, vilket gjordes genom att 

ange inklusionskriterier (Kristensson, 2014). Inklusionskriterierna i denna studie var att 

artiklarna skulle involvera personer med diabetes typ 2, och enbart illustrera deras följsamhet 

till fysisk aktivitet. Studierna skulle inte vara äldre än 10 år (2008–2018), skrivna på engelska 

och baserade på människor. Artiklarna skulle dessutom vara peer-reviewed, vilket Olsson och 

Sörensen (2011) belyser, är tidskrifter som är av god vetenskaplig standard och som blivit 

akademiskt granskade.  
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Datainsamling 
Databaserna som användes i litteraturstudien var PubMed och CINAHL. En databas är en typ 

av forskningsbank där vetenskapliga artiklar kategoriseras utifrån nyckelbegrepp 

(Kristensson, 2014). PubMed är en av de större databaserna som innehåller flera miljoner 

artiklar av framförallt medicin och omvårdnad. CINAHL (Cumulative index to nursing and 

allied health literature) bygger på material inom bland annat omvårdnad (Karlsson, 2012).  

 

Genom en systematisk sökning, användes olika sökord både genom en fritextsökning och 

som kontrollerade sökningar med index ord. Kristensson (2014) belyser att det är viktigt att 

söka strukturerat utifrån nyckelbegrepp och söktermer, för att kunna sålla ut rätt litteratur som 

kan besvara studiens syfte. Index ord eller ämnesord fungerar som en typ av etikett för 

artikeln, där det är några fåtal ord som beskriver innehållet och specificerar sökningen 

(Karlsson, 2012). I PubMed kallas ämnesorden för MeSH ”Medical Subject Headings” och i 

CINAHL för Cinahl Headings. Nackdelen med just ämnesord är att det kan ta ett tag innan de 

blir registrerade, därför kompletterades sökningen med fritextsökning (Karlsson, 2012). Vid 

fritextsökning är inte orden bundet till något index ord och kan därmed generera fler artiklar. 

Dock kan det minska sökningens specificitet (Kristensson, 2014).  

 

Söktermerna kombinerades därefter med booleska sökoperatörer AND och OR. Willman, 

Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) menar att sökoperatören OR används för att 

kombinera ord och söka på närliggande begrepp, vilket ska generera en bredare systematisk 

sökning, AND används för att kombinera två eller fler sökord med varandra och verka 

avgränsande i sökningen (ibid.). Med hjälp från bibliotekarien på Blekinge Tekniska 

Högskola (BTH) utsågs den bästa sökstrategin. De sökord som användes i denna 

litteraturstudie var diabetes mellitus type 2, diabetes type 2, exercise, motion, physical 

activity, patient compliance och compliance Databassökningarna redovisas i bilaga 1. 

 

Efter litteratursökningen valdes artiklar ut. Kristensson (2014) menar att en gallring av 

irrelevanta studier då sorteras bort. Först lästes 546 artiklar på titel nivå, vilket resulterade i 

att 271 artiklar lästes enskilt på abstrakt nivå. Kristensson (2014) belyser att abstrakt bör läsas 

var för sig och sedan jämföras, för att därefter inkludera eller exkludera artiklar. Utav de 271 

artiklarna exkluderades 219 stycken. De 52 resterande artiklarna lästes enskilt i fulltext. 

Därefter sorterades 34 artiklar bort, vilket medförde till de 18 artiklar som 
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kvalitetsgranskades. Anledningen till att artiklar sorterades bort var att de antingen inte 

svarade på syftet eller enbart bestod av kvantitativa data.  

Kvalitetsgranskning 
Vid genomförandet av kvalitetsgranskningen av artiklarna användes granskningsmallen från 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). En granskningsmall är ett formulär med frågor som 

syftar till att bedöma artiklarnas kvalitet och trovärdighet (Kristensson, 2014). 

Granskningsmallen innehåller 14 frågor, där det eftersträvansvärda var att få så många “ja” 

på frågorna som möjligt. Varje “ja” resulterade i 1 poäng. Poängen omvärderades därefter i 

procent, där 80–100 % gav hög kvalitet, 70–79 % gav medel kvalitet, respektive 60–69 % 

gav låg kvalitet. Studier med hög kvalitet efterfrågades främst eftersom det genererade ett 

mer trovärdigt och tillförlitligt resultat (Kristensson, 2014). Granskningsmallen finns bifogad 

i bilaga 2.  

 

De aspekter som ansågs viktigast att använda i denna studie var att de valda artiklarna skulle 

ha ett klart och tydligt, men också logiskt och begripligt resultat, liksom att ett etiskt 

resonemang skulle förts i artikeln eller tidskriften. För att få hög kvalitet behövde artiklarna 

få minst 12 “ja”, mellan 10–11 “ja” gav medel, samt under 9 “ja” gav låg kvalitet. Alla 18 

utvalda artiklar granskades enskilt, för att därefter tillsammans diskuteras och sammanställas. 

Granskningen får en större betydelse när den utförs enskilt och slutligen sammanförs menar 

Willman et al. (2011). Två artiklars kvalitet var dock diskutabla, vilket berörde etiskt 

resonemang. Dock medförde en diskussion samt ytterligare granskning av artiklarna och den 

ursprungliga tidskriften, i att ett etiskt resonemang hade existerat och artiklarna inkluderades. 

15 artiklar erhöll slutligen hög kvalitet, vilka valdes att involveras i resultatet. Resterande tre 

artiklar bortsorterades antingen beroende på ett otydligt resultat, avsaknad av etiskt 

resonemang eller på grund av mixad metod. Artikelöversikt finns redovisad i bilaga 3.  

Dataanalys 
I denna litteraturstudie är analysen baserad på Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 

en kvalitativ innehållsanalys. En innehållsanalys avser att stödja bearbetningen av stora 

textmassor (Kristensson, 2014). Analysen grundade sig utifrån en manifest innehållsanalys, 

med latenta inslag. Danielson (2012) förklarar att ett manifest innehåll speglar det konkreta 

och uppenbara i en text och latent innebär en tolkning av texten. Latenta inslag förekom, 

eftersom Graneheim och Lundman (2004) menar att alla texter har flera olika betydelser, och 



 

 13 

att det därmed uppstår en viss grad av tolkning vid varje textbearbetning. Kortfattat syftar den 

kvalitativa innehållsanalysen på att ett strukturerat arbetssätt, utvinna mönster och teman, för 

att avslutningsvis beskriva erfarenheter, tankar eller känslor (Kristensson, 2014).    

 

De 15 utvalda artiklarna lästes igenom flera gånger, både enskilt och gemensamt. Graneheim 

och Lundman (2004) påpekar att en mer ingående förståelse då genereras för textens 

innebörd. Med syftet i åtanke, utsågs meningsenheter enskilt, för att inte påverkas av 

varandra. En meningsenhet är enligt Graneheim och Lundman (2004), ord eller meningar 

som väljs ut och som kan besvara studiens syfte. Därefter sammanställdes de valda 

meningsenheterna gemensamt och med hjälp av en svensk-engelsk ordbok, översattes 

meningsenheterna från engelska till svenska. Alltsammans infördes i en tabell i ett Word 

dokument. Nästa steg i innehållsanalysen var att kondensera meningsenheterna (Graneheim 

& Lundman, 2004). De utplockade meningarna kortades ner, utan att kärnan förlorades. 

Slutligen fick varje nedkortad mening en kod, som enligt Graneheim och Lundman (2004) 

ska referera till sammanhanget, den ursprungliga meningsenheten. 202 meningsenheter blev 

kondenserade, kodade och dokumenterade i ett Word dokument. 

 

För att få en helhetssyn över alla meningsenheter, kondenseringar och koder, skrevs allt ut på 

papper. Olika högar bildades där budskap och innehåll var relaterade till varandra. De med 

liknande innebörd bildade underkategorier och slutligen kategorier. Graneheim och Lundman 

(2004) lyfter även att ingen meningsenhet ska kunna passa in i mer än en kategori. Vilket har 

gjort att koder, kategorier och underkategorier har granskats flera gånger innan det slutliga 

resultatet. Exempel på innehållsanalysen bifogas i bilaga 4.  

Etiskt övervägande 
Ett sätt att öka det vetenskapliga värdet för litteraturstudier görs genom att involvera artiklar 

som har tillstånd från etisk kommitté eller har redogjort för noggranna etiska överväganden 

(Forsberg & Wengström, 2016). Alla 15 utvalda artiklar hade fört ett etiskt resonemang kring 

sina deltagare. Några artiklar hade utförligt presenterat detta i texten, medan andra artiklar 

enbart hade redogjort kortfattat, eftersom tidskriften hade haft detta som villkor för att få 

publicera.  
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Att utgå ifrån de fyra etiska grundprinciperna är enligt Olsson och Sörensen (2011), dessutom 

väsentligt när det gäller mänskliga relationer, där riskerna hela tiden vägs framför nyttan. 

Stryhn (2007) påpekar hur autonomiprincipen syftar till att respektera varje individs integritet 

och självbestämmande över sin egen autonomi, medan inte-skada-principen just syftar till att 

inte skada andra människor (ibid). I denna studie är varje persons erfarenhet och identitet 

skyddad och ingen person är uthängd ur mängden. Stryhn (2007) förklarar vidare att 

godhetsprincipen eftersträvar att göra gott, i enlighet med de etiska förplikterna som 

forskningen medför. Eventuella risker och skador skall förebyggas eller förhindras (ibid). 

Valet av att belysa följsamheten till fysisk aktivitet vid diabetes typ 2, kommer 

förhoppningsvis bidra till att sjuksköterskan får kännedom om de faktorer som är viktiga att 

lyfta och stödja för individen. I längden bidrar detta med en trygghet för patienten och ett 

ökat säkerhetstänk ur sjuksköterskans perspektiv. Sandman och Kjellström (2013) belyser 

slutligen att rättviseprincipen bygger på alla människors lika värde. I studien har inga 

avgränsningar gjorts relaterat till någons etnicitet, behov eller ålder. Liksom har både 

kvinnliga och manliga erfarenheter kring ämnet undersökts för att generera ett brett 

perspektiv.  

Resultat 
Resultatet belyser följsamheten till fysisk aktivitet hos personer med diabetes typ 2 och 

bygger på 15 vetenskapliga artiklar. Deltagarnas ålder sträcker sig från 29–81 år, där 52,5 % 

(171 stycken) var kvinnliga deltagare och 47,6 % (155 stycken) var män. Det huvudsakliga 

fyndet och temat som utvanns från artiklarna berörde motivationens betydelse. Detta kan 

härledas till att motivationen kunde se olika ut för varje individ beroende på olika faktorer 

och omständigheter. Huvudkategorierna var brist på motivation och egen drivkraft som 

motivation med tillhörande underkategorier hotande egenvårdskapacitet, avsaknad av socialt 

stöd, upplevelsen av att vara begränsad och miljöns betydelse respektive att förstå sin 

sjukdom, att leva med en rädsla för komplikationer, behov av stöd samt behov av kunskap. Se 

figur 1.   
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Figur 1. Sammanställning av resultatets kategorier med tillhörande underkategorier 
 

Brist på motivation 
I resultatet framkom att lite mer än hälften av personerna, saknade motivationen till att utföra 

fysisk aktivitet i samband med diabetes typ 2. Det framhölls bland annat att en del personer 

inte förstod vad diabetes typ 2 innebar och de egenvårdskrav sjukdomen medförde. Det 

belystes även att ett solidariskt stöd från omgivningen, fysiologiska begränsningar och yttre 

förhållanden spelade en avgörande roll för att motivationen skulle infinna sig för deltagarna. 

“You can’t make somebody do anything, whether it be exercising or not exercising. They have 

to want to do it” (Beverly, & Wray, 2008, s. 217).  
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Hotande egenvårdskapacitet 

Förmågan till att kunna reglera och styra egenvården för en person med diabetes typ 2, 

byggde på att ha en god sjukdomsinsikt. Bristande kännedom och dålig insikt, ledde till att 

personerna inte förstod innebörden av att fysisk aktivitet kunde hjälpa dem att må bra. Utan 

en insikt fanns därmed ingen motivation till att träna (Björk Brämberg, Dahlborg-Lyckhage, 

& Määttä, 2012; Booth, Lowis, Dean, Hunter, & McKinley, 2013). Det framfördes bland 

annat av deltagarna att de inte förstod hur allvarligt diabetes kunde vara för deras hälsa. 

Personerna menade på att det fanns andra sjukdomar, till exempel cancer, som var ett mycket 

allvarligare tillstånd jämfört med diabetes. Cancer var mer skräckinjagande och skulle ha 

ökat motivationen till att träna (Fukuoka, Kamitani, Bonnet, & Lindgren, 2011). Andra 

personer förklarade att de var symtomfria och inte besvärades av sin diabetes, vilket ledde till 

att motivationen var mycket låg till träning eftersom de mådde så pass bra. Att vara 

symtomfri förknippades dessutom av vissa, som att vara botad från sjukdomen. Detta 

resulterade i att motivationen till träning helt försvann (Amarasekara, Fongkaew, Turale, 

Wemalasekara, & Chanprasit, 2014; Booth et al., 2013). Det framfördes även av några 

individer som hade börjat träna, att de inte upplevde någon skillnad. De hade varken tappat i 

vikt eller fått en bättre kontrollerad diabetes, vilket slutligen resulterade i att de tappade 

motivationen till träningen (Booth et al., 2013).   

 

Disciplinens betydelse nämndes dessutom som en av de viktigaste faktorerna till att utföra 

träning regelbundet (Tewahido, & Berhande, 2017; Wycherley, Mohr, Noakes, Clifton, & 

Brinkworth, 2011). Däremot belyste deltagarna att människan ej föds med disciplin, detta är 

något som övas upp under livets gång. Eftersom majoriteten av individerna i studierna var 

äldre, upplevde många det vara för sent att tillämpa disciplin för att utöva fysisk aktivitet. 

Avsaknaden av disciplin bidrog till att de drabbade personerna tröttnade på att ständigt 

behöva fokusera på motionen (Fukuoka et al., 2011). “When the discipline is gone, and you 

don’t have to do it, it’s easy to get back into bad habits” (Wycherley et al., 2011, s. 636). 

Personerna påpekade att tankarna så småningom riktades på andra saker, såsom familjen eller 

arbetet. Detta bidrog tillslut att de gamla vanorna blev återupptagna, personerna tog hellre en 

fika på stan eller körde bil kortare sträckor när de egentligen hade kunnat promenera 

(Tanenbaum, Leventhal, Breland, Yu, Walker, & Gonzalez, 2015; Tewahido, & Berhande, 

2017; Wycherley et al., 2011). 
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Avsaknad av socialt stöd 

Det sociala stödets betydelse uppkom som en väsentlig faktor för att motivera deltagarna till 

att utföra fysisk aktivitet. Individerna menade på att det fanns rådande sociala seder, kultur 

och otillräcklig sympati från familj, vänner och arbetskollegor som bidrog till att fysisk 

aktivitet blev svårare att genomföra. Personerna med diabetes typ 2 berättade att närstående 

som inte själva var drabbade, inte förstod innebörden av egenvårds-åtgärderna, behov och 

prioriteringar som var nödvändiga att göra, vilket kunde innebära att omgivningen inte 

underlättade för den drabbade att ta sig tiden till motion (Amarasekara et al., 2014; 

Bhattacharya, 2012; Booth et al., 2013; Laranjo, Neves, Costa, Ribeiro, Couto, & Sá, 2015). I 

en del studier framkom det att mycket arbete i hemmet, i form av städning, tillredning av mat 

och uppassning på familjemedlemmar, resulterade i att det blev svårt att hinna utföra träning 

regelbundet. Många deltagare uttryckte att de redan hade ett upptaget liv, vilket innebar en 

stor utmaning att ens hinna med att ha någon fritid. Eftersom deltagarna inte heller fick någon 

sympati från arbetskollegor och familj, underlättades dem ej på arbetet eller i hemmet, vilket 

tvingade personerna till att bortprioritera träningen framför andra krav (Amarasekara et al., 

2014; Beverly, & Wray, 2008; Laranjo et al., 2015). “... family, friends or work colleagues 

were not necessarily mindful of, or sympathetic towards, the needs of the person who had 

diabetes” (Booth et al., 2013, s. 300) 

  

Stressen över att få ihop livspusslet påvisades som mycket besvärligt, eftersom arbete, familj 

och träning skulle hinnas med, vilket i slutändan bidrog till att träning inte alls blev av. För en 

del fanns inte heller orken eller motivationen till att motionera efter en lång arbetsdag, när 

personen slutligen kom hem sent mot kvällen. Istället ville deltagarna vara med familjen och 

njuta av sista timmarna av dagen, tillsammans med barnen (Amarasekara et al., 2014; Booth 

et al., 2013; He, Zhang, & Chao, 2013). Några deltagare beskrev att de ägde egna företag och 

hade angelägna arbetsuppgifter, detta bidrog till att de ibland tvingades att arbeta övertid, 

eller att arbetskollegorna inte kunde ta sig an deras arbetsuppgifter om de behövde hjälp. En 

del uttryckte till och med att deras arbetsförhållanden var mycket stressiga, motivationen 

fanns inte kvar till träningen (Casey, De Civita, & Dasgupta, 2010; Tanenbaum et al., 2015). 

Eftersom distansen många gånger var för stor mellan arbete och bostad, tog många bilen, 

istället för att motionera till arbetet (Booth et al., 2013). Tillgången till närliggande gym och 

träningsanläggningar kring arbetsplatsen efterfrågades för övrigt av flera personer. De 

menade på att detta hade varit en underlättande faktor till att utföra fysisk aktivitet under 
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dagen, eftersom de kunde prioritera detta under exempelvis, lunchrasten (Wycherley et al., 

2011). 

  

För en del personer innebar komplexa förhållanden i hemmet, som exempelvis svårt sjuka 

barn, det svårt att prioritera sig själv och lämna dem ensamma hemma utan en familjemedlem 

närvarande (Plasencia, Hoerr, Carolan, & Weatherspoon, 2017). Det framkom ett flertal 

gånger att familjemedlemmarna inte förstod vilka behov en person med diabetes typ 2 hade, 

vilket resulterade i att de inte stöttade och hjälpte den drabbade att få tid över åt sig själv 

(Amarasekara et al., 2014; Booth et al., 2013; Laranjo et al., 2015). Många med diabetes 

berättade att familjemedlemmarna ofta gjorde dem till åtlöje om träningen utfördes i hemmet, 

vilket slutligen bidrog till att detta undveks att utföras eller inte alls blev av (Islam, Biswas, 

Bhuiyan, Mustafa, & Islam, 2017). Dessutom framkom det att det var få familjemedlemmar 

som stöttade genom att träna tillsammans med den drabbade eller ens vilja involveras i 

behandlingen av sjukdomen. Vilket ledde till att personerna kände sig ensamma i 

sjukdomsförloppet (Beverly, & Wray, 2008; Bhattacharya, 2012; Björk Brämberg et al., 

2012). Sammanfattningsvis uppgav deltagarna att deras behov inte blev förstådda eller tagna 

på allvar av personerna i deras närhet. Vilket resulterade i att deras hälsa kom i andra hand 

(Amarasekara et al., 2014; Bhattacharya, 2012; Plasencia et al., 2017). 

Upplevelsen av att vara begränsad 

Hög ålder upplevdes av ett flertal individer som en stor begränsning för att kunna utföra 

fysisk aktivitet. Åldersrelaterade krämpor, bestående av trötthet, ömmande leder och 

försämrad motorik, försvårade för kroppen att orka motionera som de hade blivit 

rekommenderade att göra (Casey et al., 2010; He et al., 2013; Tewahido, & Berhande, 2017). 

En del personer påvisade att träningen var komplicerad och meningslös, eftersom de själva 

hade orsakat utvecklingen av diabetes typ 2. Fysisk aktivitet skulle därmed inte vara 

lösningen på deras situation (Bhattacharya, 2012). Detta bidrog till att personerna inte 

upplevde någon motivation till att förändras eftersom de bara hade några år kvar att leva 

(Booth et al., 2013). “Exercise at my age?! What difference would it make after all these 

years, unless I want to break my old bones?!” (Tewahido, & Berhande, 2017, s. 5).   

 

Ett flertal hinder uppstod för vissa deltagare att utföra någon form av fysisk aktivitet på grund 

av att de hade fötts med eller fått ett funktionshinder senare i livet. Upplevelsen av att vara 

begränsad i sin fysiska aktivitet relaterades till smärta eller försvagningar i olika kroppsdelar 
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(He et al., 2013; Plasencia et al., 2017). Att vara rullstolsburen och rörelsehindrad upplevdes 

särskilt som ett problem vid motionering på allmänna gym och träningsanläggningar, 

eftersom träningsredskapen var anpassade efter en upprättgående person (ibid.). Att ha andra 

sjukdomar, till exempel reumatisk artrit och artros, i samband med diabetes, bidrog med 

konstant ömmande ben, försvagningar i höfter och knän samt anklar som svullnade. Detta var 

betydande barriärer för att inte kunna vara lika aktiv som förr. Många personer menade på att 

det inte fanns några fysiska övningar som kunde anpassas till deras behov och förutsättningar, 

vilket slutligen resulterade i att träning uteblev (Booth et al., 2013; Casey et al., 2010; 

Laranjo et al., 2015; Plasencia et al., 2017).  

 

Det fanns även deltagare som medicinerades för högt blodtryck. De hade fått till sig att fysisk 

aktivitet kunde minska deras blodtryck i längden, och därmed riskerna för ytterligare 

komplikationer. Dock blev det problematiskt då vissa upplevde blodtrycksfall vid träningen 

(Björk Brämberg et al., 2012; Tewahido, & Berhande, 2017). I en studie (Casey et al., 2010) 

illustrerades att personer som ansåg sig ha ett mer akut och allvarligare tillstånd än diabetes 

typ 2, som exempel cancertumörer, förbisåg den kroniska sjukdomen och 

livsstilsförändringarna som var nödvändiga att genomföra. Istället oroade sig dessa för den 

närmsta framtiden, familjen och det egna tillståndet. Dessa personer menade på att ha 

diabetes typ 2 parallellt med andra sjukdomar, bidrog till att motivationen till att utföra fysisk 

aktivitet inte var lika stor som den borde varit (ibid.).  

Miljöns betydelse 

Den omgivande miljön framkom som en annan aspekt, som kunde påverka motivationen till 

utförandet av fysisk aktivitet. Otillgängliga träningsanläggningar och gym långt ifrån 

bostaden, bidrog till att personerna tappade motivationen, eftersom de ansåg det vara för 

omständligt att ta sig till och från träningslokalen (Bhattacharya, 2012; Tewahido, & 

Berhande, 2017; Wycherley et al., 2011). Några personer påpekade att träningsutrustningen 

inte var anpassade utifrån deras behov, bland annat av de som var rullstolsburna (He et al., 

2013). Dessutom förklarades att inbjudande utomhusmiljöer saknades där löpning, 

promenader eller cykling kunde utföras. Någon bodde nära en motorväg vilket försvårade 

promenadens omfattning, eller var vägarna opreparerade under vinterhalvåret (Bhattacharya, 

2012; Islam et al., 2017).  
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En annan faktor som skapade ogynnsam motivation till att träna utomhus, beskrevs av 

deltagarna komma ifrån vädret, temperaturen och klimatet. Personerna med diabetes typ 2 

menade på att vädret påverkade deras humör, som i sin tur påverkade deras motivation till 

träning. Ett exempel som påpekades i flera studier, var att vinterns kyla och höstens rusk 

hejdade flera människor från att röra på sig större delen av vinterhalvåret, eftersom det bland 

annat kunde vara halt och oframkomligt på vägarna (Booth et al., 2013; Casey et al., 2010; 

He et al., 2013). Dessutom framfördes att ej prisvärda träningskort vara ett hinder mot 

träningen, eftersom det fanns deltagare som hade ekonomiska problem relaterat till 

arbetslöshet. Mat och hyra fick prioriteras framför träningskläder och medlemskap (Björk 

Brämberg et al., 2012; Tewahido, & Berhande, 2017; Wycherley et al., 2011). ”I’m 

unemployed, and my wife is on a trainee job. We have economic problems” (Björk Brämberg 

et al., 2012, s. 247). 

Egen drivkraft som motivation  
Drygt hälften av personerna i studierna hade upplevelsen av att sakna motivationen till att 

utföra kontinuerlig fysisk aktivitet. Den andra parten, framfördes inneha en självständig 

drivkraft och motivation som gjorde att de utförde regelbunden träning. Personerna belyste 

faktorer och viktiga omständigheter som fungerade som stöd. Däribland nämndes bland annat 

att ha en god sjukdomsinsikt kring diabetes typ 2 och vilka krav sjukdomen medförde för att 

uppnå en god hälsa. Det påpekades även att familjen kunde vara ett betydande stöd för att 

personen skulle orka och hinna med sin motion. Att hälso- och sjukvårdens insatser var 

viktiga, framfördes dessutom som en viktig faktor till att upprätthålla motivationen till att 

träna regelbundet. “I see the difference if you don’t exercise... it’s an investment that I am 

making on that part of my life” (Casey et al., 2010, s. 81).  

Att förstå sin sjukdom 

Det fanns de som hade insikt över vad diabetes typ 2 innebar för deras hälsa, vilket bidrog till 

att de lättare tog sig tiden till att utföra någon form av träning. Personerna upplevde en 

motivation till att träna, eftersom de hade förståelse för egenvårdens betydelse (He et al., 

2013; Islam et al., 2017). Att investera i livet och hälsan innebar för personerna, att införa 

fysisk aktivitet som en naturlig del i vardagen. Det kunde innebära promenader på 

lunchrasten, ta trapporna istället för hissen eller gå kortare destinationer istället för att ta bilen 

eller bussen (Casey et al., 2010; Tanenbaum et al., 2015). För att hinna med träningen satte 

en del människor upp mål och rutiner över när de skulle träna under dagen. Detta bidrog till 
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mer tid över för vardagsbestyren, familjen och fritidsintressen samt en gynnsammare 

inställning till träningen när den sedan genomfördes (Casey et al., 2010; Briggs Early, 

Armstrong Shultz, & Corbett, 2009; Tanenbaum et al., 2015). Eftersom en god 

sjukdomsinsikt även innefattar att var införstådd med att sjukdomen snabbt kunde leda till en 

försämring, innebar detta att deltagarna var beslutna om att träna regelbundet för att må så bra 

som möjligt, så länge som möjligt (Briggs Early et al., 2009; Tanenbaum et al., 2015). ”I got 

to dance at my daughter’s wedding and I hope to dance at my son’s wedding so I want my 

feet there” (Beverly & Wray, 2008, s. 217). 

Att leva med en rädsla för komplikationer  

Rädslan för vad diabetes typ 2 kunde innebära för deltagarnas kropp och hälsa, verkade som 

en motiverande faktor till att träna regelbundet. Oron för att vitala organ, såsom hjärta och 

njurar skulle komma till skada, liksom andra framtida komplikationer som sjukdomen kunde 

medföra, fungerade som en drivkraft mot att följa egenvårds-åtgärderna. Insikten om att 

ytterligare försämring kunde bidra till en degenererad livssituation och kortare livslängd 

påverkade personerna positivt i strävan mot att träna (Amarasekara et al., 2014; Islam et al., 

2017; Tanenbaum et al., 2015). “Most of the respondents were aware that diabetes could 

damage some of the vital organs of human body” (Islam et al., 2017, s. 134).  

 

I studierna blev personerna uppmanade att träna eftersom det kunde bidra till att insulin 

kunde uteslutas. För många blev detta en motivation eftersom de ansåg att sprutorna var 

obehagliga och oral tablettbehandling okomplicerad. Dessutom kunde viktnedgång, 

glykemisk kontroll och en god hälsa både psykiskt och fysiskt uppnås, om egenvården sköttes 

(Amarasekara et al., 2014; Björk Brämberg et al., 2012; Briggs Early et al., 2009; Casey et 

al., 2010; Tanenbaum et al., 2015). Deltagarna upplevde även en stor drivkraft till att träna, 

eftersom de bevittnat familjemedlemmar, såsom syskon och föräldrar, dö till följd av diabetes 

typ 2. Detta bidrog till att en stor del ville leva och finnas kvar för resterande familj. 

Dödsfallen medförde en ökad motivation till livsstilsförändringar, vilket gjorde så att 

målsättningen och genomförandet av fysisk aktivitet blev en självklarhet. Några påpekade 

även att de ville inge hopp om att det går att leva ett gott liv med denna kroniska sjukdom, 

trots alla risker med komplikationer (Beverly, & Wray, 2008; Briggs Early et al., 2009).  
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Behov av stöd 

Familjen och stödet som de kunde erbjuda, var en viktig faktor för att motivera den drabbade 

med diabetes typ 2 till att kunna genomföra en livsstilsförändring (Beverly, & Wray, 2008; 

Briggs Early et al., 2009). Flertal studier belyste att kontinuerlig träning kunde vara svårt att 

uppnå utan något stöd från de närmaste i familjen (Björk Brämberg et al., 2012; Laranjo et 

al., 2015; Plasencia et al., 2017). Stödet kunde innebära att familjemedlemmar hjälpte till i 

hemmet, med att tvätta, laga mat och städa. Detta resulterade i att patienterna hade 

möjligheten till att hinna med sin träning (Plasencia et al., 2017). En annan form av stöd från 

familjen kunde innebära att hela hushållet åtog sig hälsosamma vanor tillsammans med 

personen, vilket bidrog till gemensamma rutiner, mål och levnadsvanor (Amarasekara et al., 

2014; Björk Brämberg et al., 2012; Briggs Early et al., 2009). Personen blev inte påverkad av 

ohälsosamma matvanor på samma sätt, samt att motionen kunde utövas tillsammans i 

familjen. Var inte den drabbade tillräckligt driven till att utföra träning en dag, kunde 

resterande familjemedlemmar förhoppningsvis motivera och stötta. Att gå och simma 

tillsammans eller gå promenader ihop gjorde processen lite trevligare och lättare att 

genomföra (Casey et al., 2010; He et al., 2013; Laranjo et al., 2015). “Support from family, 

friends … was important in motivating them to make changes” (Briggs Early et al., 2009, s. 

377). 

  

Vissa personer förklarade att de hade ett andligt stöd som motiverade dem till att ta sig an 

träningen och fullfölja denna tills diabetesen blev hanterbar. Deltagarna menade på att de 

upplevde Gud som en inspiration till att genomföra livsstilsförändringar, öka fysiska 

förmågan och åta sig en hälsosam kost. Gud skyddade även mot komplikationer och ohälsa. 

Processen för att uppnå ett hälsosammare liv med diabetes blev därför lättare att hantera och 

följa när Gud alltid fanns där som en motivation (Amarasekara et al., 2014; Briggs Early et 

al., 2009). 

Behov av kunskap 

Förtroendet för hälso- och sjukvården var en viktig komponent, menade deltagarna på för att 

egenvårds-åtgärder skulle bli hanter- och genomförbara. En god tilltro, respekt och omsorg 

jämte vardera parter, resulterade i att personerna blev motiverade till att utföra fysisk 

aktivitet, förändra sin livsstil och bevisa för vårdpersonalen att de hade kapacitet nog till att 

hantera situationen (Fukuoka et al., 2011; He et al., 2013). Sjuksköterskorna var de som gav 

råd om hur, var, och i vilken utsträckning, regelbunden fysisk aktivitet skulle kunna utföras 
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för varje enskild individ. Professionen erbjöd även andra råd kring livsstilsförändringar, 

däribland hälsosam kost och undvika alkohol, eftersom dessa faktorer även kan ha en 

inverkan på hälsan (Björk Brämberg et al., 2012). Deltagarna uppmuntrades och motiverades 

ytterligare, av läkarens bekräftelse kring träningens effekt. Minskat bukfetma och ett stabilt 

blodsocker resulterade i att deltagarna lättare höll uppe sin träning samt vågade testa nya 

träningsformer (Briggs Early et al., 2009; Tanenbaum et al., 2015).  

 

Genom att medverka i olika träningsprogram, upplevde ett flertal personer en ökad 

motivation och utveckling i sin träning. Träningsprogrammen var noga utvecklade, 

strukturerade, och anpassade utifrån individuella förutsättningar. Personliga tränare 

observerade ständigt, gav kontinuerlig feedback och uppmuntran till fortsatt egenvård. Att ha 

en personlig tränare menade en del på, bidrog till att de ville visa sin bättre sida och även ta 

tillvara på råden gällande träning, som kunde leda till att fysisk aktivitet blev en naturlig del i 

livet (Beverly, & Wray, 2008; Casey et al., 2010; Fukuoka et al., 2011; He et al., 2013; 

Tanenbaum et al., 2015; Wycherley et al., 2011). “The motivational result of experiencing 

confirmatory feedback for their newly adopted behaviors’ was a key to continuing the effort” 

(Tanenbaum et al., 2015, s. 1508).  

Diskussion 

Metoddiskussion 
I denna litteraturstudie valdes att användas en kvalitativ ansats, baserad på 15 vetenskapliga 

artiklar. Vilket syftade till att belysa följsamheten till fysisk aktivitet hos personer med 

diabetes typ 2. Studien ville därmed undersöka personers erfarenheter och tankar kring 

ämnet. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) påvisar att en litteraturstudie är lämpligt vid 

just denna typ av undersökning, eftersom erfarenheter, tankar, känslor samt upplevelser är 

karakteristiska drag för kvalitativ metod. En kvalitativ metod valdes framför en kvantitativ, 

eftersom studien ville få en djupare förståelse kring sambandet mellan fysisk aktivitet och 

diabetes typ 2, samt fenomen, faktorer och omständigheter som påverkar följsamheten. 

Vetenskapliga artiklar valdes att användas framför patografier, eftersom det framkom 

tillräckligt med material vid databassökningarna. Liksom kunde ett mer aktuellt 

forskningsläge belysas. Det mest relevanta skulle ha varit att inkludera all vetenskaplig 

forskning som kunde besvara syftet (Forsberg & Wengström, 2016). Däremot var det inte 
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möjligt på grund av praktiska skäl då tidsaspekten är begränsad. En litteraturstudie valdes 

framför en empirisk studie. Eftersom Olsson och Sörensen (2011) menar på att en empirisk 

studie i form av till exempel intervjuer, kan vara mer tidskrävande och störa hälso- och 

sjukvårdens verksamhet, vilket en litteraturstudie inte kan förhålla sig till. 

  

Syftet har under arbetets gång, ändrats ett flertal gånger. Främst på grund av att det inte fanns 

tillräckligt med publicerat material inom området (Henricson, 2012). Vilket i slutändan, kan 

ha påverkat antalet produktiva tillfällen med nuvarande syfte. Dock har skrivprocessen 

kontinuerligt fortlöpt med effektivitet för att utvinna produktiva dagar. Eftersom liknande 

studier aldrig tidigare har gjorts, kan datainsamling, kvalitetsgranskning och innehållsanalys 

ha påverkats. Genom handledning har dock stöd och råd lett till att erhålla en så god kvalitet 

som möjligt. Dessutom har både praktisk och teoretisk förförståelse kring diabetes typ 2 även 

förvärvats och diskuterats med avseende för innebörden på patienten innan studiens påbörjan. 

Henricson (2012) menar på att ett involverande i vårdandet, och stöttande insatser från 

studenternas håll, leder till en ökad pålitlighet för studiens resultat, eftersom en insikt därmed 

genereras för sjukdomen.  

  

Inklusionskriterierna användes för att begränsa databassökningarna samt för att erhålla bästa 

möjliga sökträffar som kunde besvara syftet med studien (Forsberg & Wengström, 2016). Ett 

av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle ha baserats på personer som var 

diagnostiserade med diabetes typ 2. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut, om studien 

exempelvis valt att inkludera artiklar som även belyste personer med pre-diabetes och deras 

följsamhet till fysisk aktivitet. Valet att endast fokusera på diabetes typ 2 gjordes för att inte 

få allt för mycket material. Ytterligare avgränsningar gjordes på publicerade artiklar, i form 

av åldersspannet 2008–2018. Detta gjordes för att avgränsa materialet till att endast fokusera 

på den senaste forskningen. Däremot hade äldre forskning kunnat varit intressant att 

undersöka, eftersom det även hade kunnat besvara problemområdet och gett en bredare och 

mer innehållsrik resultatdel (Forsberg & Wengström, 2016).  

  

Att enbart inkludera artiklar på engelska, avgjordes eftersom det anses vara det akademiska 

språket, samt att de flesta databaser bygger på artiklar på engelska (Östlundh, 2012). Goda 

kunskaper i det engelska språket fanns, dock med avseende till att svenska var bådas 

modersmål, uppstod ibland svårigheter vid bland annat analysen. Hade artiklarna varit på 

svenska kunde missförstånd och feltolkningar undvikits ytterligare. Dock har studien varit 
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noggrann och tagit hjälp av ett svensk-engelskt lexikon för att undvika onödig bias. 

Anledningen till att inklusionskriteriet peer-reviewed användes, var eftersom Willman et al. 

(2011) menar på att artiklarna blivit systematiskt granskade. Utan peer-reviewed hade artiklar 

som ej blivit granskade hittats, och riskerats att inkluderas i resultatet. 

  

Ingen geografisk avgränsning användes, för att utesluta artiklar på detta vis. En pilotsökning 

(Willman et al., 2016) gjordes däremot, innan den befintliga datasökningen, där sökord som 

europe inkluderades. Dock medförde denna sökning i allt för få träffar att bygga 

litteraturstudien på, vilket tvingade studien till att fokusera på hela världen. Studien använde 

artiklar från Afrika, Australien, Bangladesh, Irland, Kanada, Kina, Portugal, Sri Lanka, 

Storbritannien, Sverige och USA. SOU (2002:31) menar på att de europeiska länderna 

bedriver sjukvård till största del inom den offentliga sektorn. Vilket innebär vård på lika 

villkor och utan vinst avsikt. I USA bedrivs dels sjukvården i större utsträckning av privata 

medel (ibid.). Vilket kan leda till att hälso- och sjukvården inte är uppbyggd likadant runt om 

i världen, liksom hur sociala seder och kulturer speglar sjuksköterskans roll och patientens 

behov och förväntningar. I slutändan kan överförbarheten ha påverkats. Dock menar Willman 

et al. (2011) att ett bredare perspektiv genereras och högre tillförlitlighet uppnås i resultatet 

vid inkluderandet av flera länders perspektiv. 

  

Med hjälp från sakkunnig, valde studien att gemensamt med Blekinge Tekniska Högskolas 

(BTH) bibliotekarie, utse den bästa sökstrategin. Att ta hjälp av en erfaren person stärker 

Willman et al. (2011), då detta ökar trovärdigheten samt pålitligheten för studiens resultat. 

Anledningen till att fler än en databas användes i studien (CINAHL och PubMed), var för att 

öka trovärdigheten (ibid.). Det är viktigt att söka i flera sök block på olika databaser, för att 

samla in så mycket relevant forskning som möjligt menar Willman et al. (2011). Ytterligare 

databaser kunde ha använts, dock menar Forsberg och Wengström (2016) att det inte finns 

några begränsningar för hur många artiklar som ska ingå i en litteraturstudie, och studien 

ansåg att tillräckligt med data funnits tillgängligt på de två databaserna. 

  

Det som är betydelsefullt är att den forskning som inkluderas är väsentlig. Anledningen till 

att ämnesorden kombinerades med fritextsökningar var för att ämnesorden kunde ha tagit tid 

till att registreras (Karlsson, 2012). Vilket i sin tur kunde påverkat att relevanta artiklar gick 

förlorade. Dock kunde fler synonymer till sökorden ha använts. Bland annat adherence, 

athletics och non- insulin- dependent diabetes. Valet att inte involvera fler, gjordes på grund 
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av att studien ansåg sökningarna tillräckligt breda utan dessa. Den booleska sökoperatören 

NOT kunde ha införts i sökningen för att utesluta söktermer och spara tid då irrelevanta 

artiklar kunde uteslutits (Forsberg & Wengström, 2016). Då hade sökningen fått en högre 

specificitet (Willman et al., 2011). Studien valde att inte använda sökoperatören, eftersom 

risken var större att relevanta artiklar sorterades bort än tvärtom. AND och OR ansågs kunna 

strukturera upp sök blocken och genererar en hög sensitivitet (ibid.).   

  

Granskningsmallen av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) användes för 

kvalitetsgranskningen av de 18 valda artiklarna efter datainsamlingen. Just denna 

granskningsmall valdes eftersom den ansågs relevant till studiens syfte. 15 av dem 

vetenskapliga artiklarna erhöll hög kvalité, 1 fick medel och 2 fick låg poängsättning. 

Exkluderandet av de tre artiklarna med medel och låg poängsättning berodde på ett otydligt 

resultat, avsaknad av etiskt resonemang eller på grund av mixad metod. Forsberg och 

Wengström (2016) skriver att studier med låg poängsättning inte bör inkluderas samt, att en 

systematisk litteraturstudie är beroende av hur författarna identifierar och värderar aktuella 

studier. Artiklarna granskades var för sig, för att inte påverkas av varandras bedömning, 

därefter jämfördes granskningarna. Enligt Henricson (2012) ökades därmed tillförlitligheten. 

Efter att ha diskuterat igenom artiklarna, framkom konsensus. 

  

Under analysprocessen har texterna analyserats både gemensamt och var för sig, vilket 

Graneheim och Lundman (2004) menar på inger en djupare förståelse. Under bearbetning av 

meningsenheterna och koder har utomstående varit delaktiga för att studien skulle få ett nytt 

perspektiv. Grupphandledning har under processens gång bistått med stöd och råd. 

Handledare har assisterat vid skapandet av kategorier och underkategorier. Henricson (2012) 

menar på att detta stärker trovärdigheten och pålitligheten i arbetet. Graneheim och Lundman 

(2004) förklarar att alla texter innehåller flera olika betydelser och därmed går det inte att 

frångå latenta inslag. Henricson (2012) menar att på grund av begränsad livserfarenhet och 

ung ålder, kan tolkningar i studien ha utgått ifrån en specifik livsvärld. Hade författarna varit 

äldre hade troligen tolkningen sett annorlunda ut. Resultatet har slutligen även valts att 

styrkas av representativa citat under varje underkategori, vilket Graneheim och Lundman 

(2004) förklarar bidrar med trovärdighet för studien samt ett mer strukturerat och tydligt 

resultat. 
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Resultatet har redogjort för hur en större andel individer saknade motivation till att utöva 

någon form av fysisk aktivitet, dock var det inte långt ifrån många personer som hävdade att 

de hade ett gott förhållningssätt till regelbunden träning. Linmans, Knottnerus och Spigt 

(2015) lyfter i sin studie hur patienten gärna skattar sin motivation och fysiska förmåga högre 

än om en sjuksköterska skulle bedöma patientens kapacitet. Eftersom studien valde att belysa 

följsamheten utifrån patientens perspektiv, har deras tankar och erfarenheter analyserats. 

Hade följsamheten studerats utifrån sjuksköterskans synvinkel, hade troligen resultatet sett 

annorlunda ut. Studien har även försökt studera lika många män som kvinnor för att generera 

båda parters åsikter. Resultatet baserades på 52,5 % kvinnor och 47,6 % män. Resultatet hade 

sannolikt sett olikartat ut, om enbart kvinnliga eller manliga deltagares uppfattning kring 

ämnet studerats. Till exempel nämner Chiu och Wray (2011), att de funnit könsskillnader när 

det gäller kost och träning hos personer med diabetes typ 2. Kvinnorna rapporterade en 

hälsosammare kost, medan männen redogjorde för en högre andel kontinuerlig fysisk 

aktivitet. 

Resultatdiskussion 
I det redovisade resultatet framkom att personer med diabetes typ 2 belyste följsamheten till 

fysisk aktivitet olika. Det huvudsakliga fyndet berörde motivationens betydelse. 

Motivationens betydelse i sig, var beroende av andra omständigheter som bland annat vädret, 

ekonomiska förutsättningar och disciplin. Detta kan bland annat vara användbart för 

sjuksköterskan att ha kunskap om i längden, då professionen får vetskap om vilka 

motiverande faktorer som kan påverka följsamheten till träning. Sjuksköterskan kan i 

förebyggande syfte stötta och ge råd till framtida personer med diabetes typ 2 för att öka 

deras motivation till fysisk aktivitet. Därmed kan lidandet från komplikationer undvikas, och 

hälso- och sjukvård bedrivas säkrare, tryggare och pålitligare än förut (Liang, Dai, Zuojie, 

Zhou & Meijuan, 2012).  

 

Den gemensamma faktorn som lyftes av de båda parterna som tränade respektive icke 

tränade, ansågs komma från en god jämfört med en osund sjukdomsinsikt. En bristande 

sjukdomsinsikt orsakade en nedsatt motivation till träning medan en god sjukdomsinsikt 

bidrog till en ökad förståelse för sin hälsosituation och vikten av tränings utförandet. I linje 

med detta styrker Visram, Bremner, Harrington och Hawthorne (2008) i sin studie, hur insikt 

och vetskap om vad diabetes typ 2 är för sjukdom samt komplikationsriskerna den kan 

medföra, fungerade som en motiverande faktor till att genomföra livsstilsförändringar. 
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Sjukdomsinsikten behövs därmed ökas för de personer som ej upplevde någon motivation till 

träning. Sjuksköterskans roll har bevisats ha en stor betydelse för just insikten enligt 

Dellasega, Gabbay, Durdock och Martinez-King (2010). Sjuksköterskans stöd, rådgivning 

samt information framkom ha hjälpt flera deltagare med att förändra sin livsstil till att 

involvera fler träningspass i veckan och bibehålla dem i framtiden. Precis som tidigare studie 

(Jutterström et al., 2012) förklarat, är sällan sjuksköterskan drivkraften bakom en förändring. 

Individen själv är ansvarig för livsstilsförändringarna, men vikten av att sjuksköterskan 

genererar en sjukdomsinsikt, bidrar till stor del med motivation och drivkraft till bland annat 

träning (ibid.). 

 

Att sjuksköterskan har i uppgift att utbilda och stödja patienter till livsstilsförändringar 

framfördes även av Jallinoja, Absetz, Kuronen, Nissinen, Talja, Uutela och Patja (2007). 

Dock påpekades det av flera sjuksköterskor i studien, att de ej har den möjligheten att fullt ut 

involveras i varje persons livssituation i den utsträckning som behövs. Ett hektiskt 

arbetsschema med få minuter för varje patient, bidrar tyvärr till korta möten och sparsamt 

involverade i varje individs vardag (Jallinoja et al., 2007; Buchholz & Purath, 2007). Pooley, 

Gerrard, Hollis, Morton och Astbury (2001) tydliggör hur frustration lätt uppstår, för både 

patienten och hälso- och sjukvårdspersonal, när tiden inte räcker till. Stressen sett ur 

patientens perspektiv, uppstår då personen inte få svar på alla sina frågor kring sjukdomen.  

 

Effektiva verktyg finns dock att ta hjälp av. Precis som resultatet framförde, kan 

motionsprogram motivera patienten till kontinuerlig träning, där andra viktiga professioner 

som fysioterapeuter kan stötta och agera rådgivare. Flera studier visar även på att 

träningsprogram bidrar till ökad träningsintensitet och varaktighet samt ökat antal 

träningspass i månaden (Backx, McCann, Wasley, Dunseath, Luzio & Owens, 2011; Cugusi 

et al., 2015; Sung & Bae, 2012). Dessutom kan sjuksköterskan erbjuda FaR: fysisk aktivitet 

på recept som ett komplement till fysiskt inaktiva patienter med diabetes typ 2. Hellènius och 

Arborelius (1999) belyser i sin studie att tillämpningen av FaR bidrog till goda resultat. För 

deltagarna resulterade undersökningen i ökat antal motionsdagar och en minskning av 

bukfetma, lägre blodtryck och minskade insulinnivåer i plasman (ibid.). 

 

I resultatet framkom att det sociala stödet, som var ytterligare en gemensam faktor för de 

båda parterna, påverkade följsamheten till fysisk aktivitet. Personerna som inte tränade, 

relaterade bland annat sin brist på motivation till att familjen ej hjälpte till i hemmet, vilket 
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medförde minskad tid för träning. Personerna som däremot hade en stöttande familj med 

jämnt fördelade hushållssysslor, framförde hur betydelsefullt det var för dem och deras 

motivation till träning. Detta går i hand med Malpass, Andrews och Turner (2008), som 

stärker hur familjens stöd är av betydelse vid livsstilsförändringar. Det problematiska i att 

genomföra livsstilsförändringar på egen hand, är att personen lätt kan ge upp, skylla på andra 

saker som behöver göras eller skjuta upp det till morgondagen som aldrig kommer. Moser, 

Van der Bruggen, Widdershoven och Spreeuwenberg (2008) vidhåller att familjens stöd är av 

vikt eftersom de även kan fungera som hjälpredor med diverse läkemedel, insulin och 

blodsocker mätningar, som kan vara svårhanterliga till en början. Att involvera anhöriga i 

diabetesvården borde vara en given komponent för att därmed öka förståelsen för hur det är 

att leva med diabetes typ 2, men givetvis med hänsyn till patienten. Yamakawa och 

Makimoto (2008) lyfter, i enlighet med denna studie, betydelsen av att hela hushållet kan åta 

sig hälsosamma vanor tillsammans patienten. Detta bidrar, förutom med att fysisk aktivitet 

blir naturligare, roligare och lättare att genomföra, till starkare familjeband och gemensamma 

mål i vardagen. 

 

Resultatet redogjorde även för hur personerna med diabetes typ 2 hade ett behov av stöd i 

form av uppmuntran och respekt från hälso- och sjukvården kopplat till sina egenvårdsbehov. 

Stödets betydelse och sjukvårdspersonalens hänsyn går i samma linje som Browne, Ventura, 

Mosely och Speight (2013). I deras studie hade några personer upplevt att vårdpersonalen 

endast fokuserat på det negativa, det som personen gjorde fel, till exempel misslyckats med 

att gå ner i vikt, istället för att ha uppmuntrat till vidare förbättring. Att istället fokusera på 

personens egna tankar, åsikter och värderingar möjliggör för ett personcentrerat 

förhållningssätt, som är att föredra inom hälso- och sjukvården (Ekman et al., 2011). 

Utgångspunkten bör vara utifrån individen, dennes förmåga och kapacitet. Gemensamt kan 

sjuksköterskan och patienten upptäcka svårigheter och kommande hinder, för att underlätta 

och förhoppningsvis vidhålla livsstilsförändringarna (ibid.).  

 

Ett sätt att arbeta personcentrerat vid just diabetes typ 2, kan ske genom kontinuerlig 

telefonkontakt mellan sjuksköterska och patient, på patientens initiativ (Long & Gambling, 

2011). I studien presenterades att individerna kontaktade sjuksköterskan på eget initiativ, när 

de behövde råd eller stöttning. Detta upplevdes som mycket positivt, då personerna själva 

kunde avgöra när de var i behov av professionellt stöd samt att allt skedde utifrån deras 

synpunkter och aspekter. Patienten fick lite information i taget, vilket bidrog till att de själva 
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fick tillämpa och testa sig fram till det mest lämpade behandlingen (ibid.). Denna 

arbetsmetod ledde till att personerna fick ökad sjukdomsinsikt, ökat välbefinnande, en känsla 

av kontroll samt en upplevelse av delaktighet i den egna vården (Long & Gambling, 2011). 

Orems omvårdnadsteori (2001) framhäver vikten av att skapa förutsättningar för varje individ 

till att kunna hantera egenvården. Att kunna erbjuda stöttning på patientens initiativ ökar 

upplevelsen av att ha självständig kontroll över hälsan. Balansen av att ändå finnas bakom 

som vårdare ökar förhoppningsvis känslan av självständighet.  

 

Personerna i studierna framförde i resultatet hur de upplevde det att vara fysisk begränsad, 

vilket medförde svårigheter till att utföra någon träning. Personerna i litteraturstudien 

refererade till att de hade andra fysiologiska hinder, såsom hög ålder, funktionshinder eller 

cancer, som gjorde att de inte orkade vara fysisk aktiva i samma utsträckning som en ”ung, 

frisk person”. I linje med detta styrker Dysch, Chung och Fox (2012) hur deltagare i deras 

studie, påpekade att ha diabetes typ 2 i samband med andra tillstånd, som epilepsi, 

depression, IBS (Irritable bowel syndrome), nedsatt syn, astma och reducerad rörlighet efter 

olycka, påverkade dem negativt i syftet att träna. Det problematiska ligger i att kunna hantera 

två olika sjukdomar på samma gång, samtidigt som livsstilsförändringar behöver göras. Det 

framkom bland annat av personerna med nedsatt syn, hur de var i behov av ständig hjälp vid 

hanteringen av egenvården. Dessa personer kände sig mer begränsade i sin vardag än förut 

(ibid.).  

 

Avslutningsvis kan McGuire, Anderson och Fulbrook’s (2014) kvantitativa enkätstudie, som 

går i linje med litteraturstudiens resultat, exemplifiera upplevda hinder för att genomföra 

hälsofrämjande livsstilsförändringar. Personerna i studien framförde att trötthet, dålig 

ekonomi samt upplevelsen av att inte märka någon förändring, bidrog till att de inte ville 

utföra livsstilsåtgärder. I denna litteraturstudie framkom det också i resultatet, att personerna 

inte tränade relaterat till trötthet, dålig ekonomi samt att träningen inte gav något resultat, 

vilket ledde till brist på motivation till att kontinuerligt träna. McGuire et al. (2014) resultat 

skiljer sig dock ifrån litteraturstudien, då faktorer som dåligt väder, brist på stöd från hälso- 

och sjukvården samt någon form av funktionsnedsättning sällan var en ursäkt till att inte 

träna. Att resultatet skiljer sig åt, kan bero på att McGuire et al. (2014) tagit hänsyn till flera 

livsstilsförändringar, däribland kost och rökning, än enbart fysisk aktivitet. Oavsett, är det en 

viktig utgångspunkt för sjuksköterskan att ha vetskap om. Vikten av att sjuksköterskan 
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anpassar information och rådgivning utifrån patientens förmåga, menar Mathews, Peden och 

Rowles (2008), bidrar till ett personcentrerat arbetssätt och bästa möjliga vård åt personen. 

Slutsatser 
Resultatet från denna litteraturstudie bekräftar att det både fanns hinder och tillgångar som 

påverkade följsamheten till fysisk aktivitet hos personer med diabetes typ 2. Det 

huvudsakliga och viktigaste fyndet berörde motivationens betydelse. Den gemensamma 

faktorn som lyftes ha en avgörande roll för motivationen var om personen hade en 

sjukdomsinsikt samt ett stöd från familj och vänner. Denna studie kan ligga till grund för 

vidare forskning inom området, dels för att öka sjuksköterskans förståelse för ett 

personcentrerat arbetssätt samt för en ökad förmåga till att vägleda patienten till regelbunden 

träning. Eftersom dödsantalet hela tiden stiger relaterat till diabetes typ 2, kan vidare 

forskning leda till förhindrade av allvarliga komplikationer och onödiga dödsfall.   

Självständighet  
I denna litteraturstudie har både Amanda Ekerot och Lisa Gemfeldt bidragit genom att sitta 

ihop under samtliga tillfällen, för att en diskussion och ett samarbete skulle ske obehindrat.  

I bakgrunden har ansvaret delats upp, Amanda Ekerot har haft huvudansvaret för rubrikerna 

diabetes typ 2 och följsamhet, Lisa Gemfeldt har haft huvudansvaret för fysisk aktivitet, 

sjuksköterskan och omvårdnaden samt personcentrerad omvårdnad. Däremot har författarna 

hjälpts åt att skriva och läsa igenom varandras texter under processens gång. 

Kvalitetsgranskningen och analysprocessen gjordes både enskilt och gemensamt av de båda 

författarna. Resterande delar har gjorts tillsammans för att kunna hjälpas åt att forma 

litteraturstudien och för att kunna lära sig av varandra. 
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Bilaga 1 Databassökningar  

Sökningar i PubMed      

Sökordskombinationer Sökdatum  Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltext- 
artiklar 

Kvalitets- 
granskade 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

S1 (MH ”Exercise”) 2018-03-27 70,120 - - - -  

S2 Exercise 2018-03-27 125,144 - - - -  

S3 Physical activity  2018-03-27 167,324 - - - -  

S4 Motion 2018-03-27 72,443 - - - -  

S5 S1 OR S2 OR S3 OR S4 2018-03-27 228,979 - - - -  

S6 (MH ”Diabetes Mellitus, 
Type 2”) 

2018-03-27 51,619 - - - -  

S7 Diabetes mellitus type 2 2018-03-27 54,682 - - - -  

S8 Diabetes type 2 2018-03-27 54,571 - - - -  

S9 S6 OR S7 OR S8 2018-03-27 54,804 - - - -  

S10 (MH ”Patient 
Compliance”) 

2018-03-27 30,013 - - - -  

S11 Patient compliance 2018-03-27 44,989 - - - -  

S12 Compliance 2018-03-27 55,033 - - - -  

S13 S10 OR S11 OR S12 2018-03-27 55,033 - - - -  

S14 S5 AND S9 AND S13 2018-03-27 344 344 174 33 14 11 
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Sökningar i CINAHL      

Sökordskombinationer Sökdatum  Antal 
träffar 

Lästa titlar Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltext- 
artiklar 

Kvalitets-
granskade 
artiklar 

Antal 
valda 
artiklar  

S1 (MH ”Exercise”) 2018-03-27 10,690 - - - - - 

S2 Exercise 2018-03-27 47,730 - - - - - 

S3 Physical activity  2018-03-27 25,420 - - - - - 

S4 Motion 2018-03-27 21,399 - - - - - 

S5 S1 OR S2 OR S3 OR 
S4 

2018-03-27 82,932 - - - - - 

S6 (MH ”Diabetes 
Mellitus, Type 2”) 

2018-03-27 15,227 - - - - - 

S7 Diabetes mellitus type 
2 

2018-03-27 15,719 - - - - - 

S8 Diabetes type 2 2018-03-27 17,163 - - - - - 

S9 S6 OR S7 OR S8 2018-03-27 17,165 - - - - - 

S10 (MH ”Patient 
Compliance”) 

2018-03-27 9,157 - - - - - 

S11 Patient compliance 2018-03-27 10,133 - - - - - 

S12 Compliance 2018-03-27 22,821 - - - - - 

S13 S10 OR S11 OR S12 2018-03-27 22,821 - - - - - 

S14 S5 AND S9 AND S13 2018-03-27 202 202 97 19 4 4 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod Följande mall för kvalitetsgranskning 
av studier med kvalitativ metod är utarbetad av Institutionen för hälsa vid Blekinge Tekniska 
Högskola, med utgångspunkt från mall presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). 
Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  

Artikelns författare/titel ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Tidskriftens bedömningssystem Peer review 
Double blinded    Singel blinded             Ej angivet 

Finns det ett tydligt syfte?  Ja  Nej  Framkom ej  
Karaktäristika för 
informant 
 

Ålder …………………………………………….. 
Antal …………………………………………….. 
Man/kvinna ……………………………………… 

Är kontexten presenterad?  Ja  Nej  Vet ej 
Finns etiskt resonemang?  Ja  Nej  Vet ej 
Urval  
- Relevant?  Ja  Nej  Vet ej  
- Strategiskt? (om tillämpligt) Ja  Nej  Vet ej 
Metod för    
- urvalsförfarande tydligt 
beskriven? 

Ja  Nej  Vet ej  

-datainsamling tydligt 
beskriven?  

Ja  Nej  Vet ej  

- analys tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  
Giltighet  
- Är resultatet logiskt och 
begripligt?  

Ja  Nej  Vet ej  

- Råder datamättnad? (om 
tillämpligt) 

Ja  Nej  Vet ej 

- Råder analysmättnad?  Ja  Nej  Vet ej  
Kommunicerbarhet  
-Redovisas resultatet klart och 
tydligt?  

Ja  Nej  Vet ej  

-Redovisas resultatet i 
förhållande till en teoretisk 
referensram?  

Ja  Nej  Vet ej  

-Genereras teori?  Ja  Nej  Vet ej  
 
Kvalitetsberäkning 
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent. 
Granskningspoäng; grad I hög (80-100%); grad II medel (70-79%); grad III låg (60-69%) 
Totalpoäng:…………………. 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
Hög                                        Medel                    Låg 
 
Kommentar till bedömning 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Amarasekara, A. A., Fongkaew, 
W., Turale, S., Wemalasekara, S. 
W., & Chanprasit, C. 2014. Sri 
Lanka  

An ethnographic study of 
diabetes health beliefs 
and practices in Sri 
Lankan adults 

Kvalitativ etnografisk 
metod med 
observationer, 
djupintervjuer och 
dagböcker 

14 personer, 11 kvinnor och 3 män. 
Ålder: 37–69 år 

Hög 

Beverly, E. A., & Wray, L. A. 
2008. USA 

The role of collective 
efficacy in exercise 
adherence: a qualitative 
study of spousal support 
and type 2 diabetes 
management 

Kvalitativ metod med 
fokusgruppsintervjuer 

30 par (60 personer) 
Medelålder: 65 år.  

Hög 

Bhattacharya, G. 2012. USA Psychosocial impacts of 
type 2 diabetes self-
management in a rural 
African-American 
Population  

Kvalitativ metod med 
semi-strukturerade 
intervjuer 

31 personer, 16 kvinnor och 15 män 
Ålder: 45–65 

Hög 

Björk Brämberg, E., Dahlborg-
Lyckhage, E., & Määttä, S. 2012. 
Sverige 

Lack of individualized 
perspective: a qualitative 
study of diabetes care for 
immigrants in Sweden 

Kvalitativ, explorativ 
metod med 
observationer 

10 personer, 6 kvinnor och 4 män.  
Ålder: 29–81 år 

Hög 

Booth, A. O., Lowis, C., Dean, M., 
Hunter, S. J., & McKinley, M. C. 
2013. Irland 
 

Diet and physical activity 
in the self-management of 
type 2 diabetes: barriers 
and facilitators identified 
by patients and health 
professionals 

Kvalitativ metod med 
djupgående, 
semistrukturerade 
fokusgruppsintervjuer 

16 personer, 6 kvinnor och 10 män.  
Medelålder: 60 år. 

Hög 
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Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Briggs Early, K., Armstrong 
Shultz, J., & Corbett, C. 2009. 
USA 
 

Assessing diabetes 
dietary goals and self-
management based on in-
depth interviews with 
latino and caucasian 
clients with type 2 
diabetes 

Kvalitativ metod med 
semi-strukturerade, 
djupgående intervjuer 

18 personer, 16 kvinnor och 2 män.  
Ålder: 34–69 år  
 

Hög 

Casey, D., De Civita, M., & 
Dasgupta, K. 2010. Kanada 

Understanding physical 
activity facilitators and 
barriers during and 
following a supervised 
exercise programme in 
type 2 diabetes: a 
qualitative study 

Kvalitativ metod med 
semi-strukturerade 
fokusgruppsintervjuer 

16 personer, 7 kvinnor och 9 män.  
Ålder: 39–65 år 

Hög 

Fukuoka, Y., Kamitani, E., Bonnet, 
K., & Lindgren, T. 2011. USA 

Real-time social support 
through a mobile virtual 
community to improve 
healthy behavior in 
overweight and sedentary 
adults: a focus group 
analysis 

Kvalitativ metod med 
fokusgruppsintervjuer 

35 personer, 20 kvinnor och 15 män. 
Ålder: 30–69 år 

Hög 

He, W., Zhang, Y., & Chao, F. 
2013. Kina 

Factors influencing 
exercises in Chinese 
people with type 2 
diabetes 

Kvalitativ metod med 
semi-strukturerade, 
djupgående intervjuer 

17 personer, 6 kvinnor och 11 män. 
Ålder: 39–77 år 

Hög 

Islam, S. M. S., Biswas, T., 
Bhuiyan, F. A., Mustafa, K., & 
Islam, A. 2017. Bangladesh  

Patients´ perspecitve of a 
disease and medication 
adherence for type 2 
diabetes in an urban area 
in Bangladesh: a 
qualitative study  

Kvalitativ metod med 
semi-strukturerade, 
djupgående intervjuer 

12 personer, 7 kvinnor och 5 män. 
Ålder: 38–66 år 

Hög 
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Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Laranjo, L., Neves, A. L., Costa, 
A., Ribeiro, R. T., Couto, L., & Sá, 
A. B. 2015. Portugal  

Facilitators, barriers and 
expectations in the self-
management of type 2 
diabetes: a qualitative 
study from Portugal 

Kvalitativ metod med 
fokusgruppsintervjuer 

16 personer, 9 kvinnor och 7 män. 
Medelålder: 64,3 år 

Hög 

Plasencia, J., Hoerr, S., Carolan, 
M., & Weatherspoon, L. 2017. 
USA 

Acculturation and self-
management perceptions 
among Mexican 
American adults with 
type 2 diabetes 

Kvalitativ metod med 
djupgående intervjuer 

24 personer, 13 kvinnor och 11 män. 
Medelålder: 51,15 år 

Hög 

Tanenbaum, M. L., Leventhal, H., 
Breland, J. Y., Yu, J., Walker, E. 
A., & Gonzalez, J. S. 2015. USA 
och Storbritannien 

Successful self-
management among non-
insulin-treated adult with 
type 2 diabetes: a self-
regulation perspective  

Kvalitativ metod med 
semi-strukturerade, 
djupgående intervjuer 

14 personer, 9 kvinnor och 5 män. 
Ålder: 44–71 år 

Hög 

Tewahido, D., & Berhande, Y. 
2017. Afrika 

Self-care practices among 
diabetes patients in addis 
ababa: a qualitative study  

Kvalitativ metod med 
semi-strukturerade, 
djupgående intervjuer 

13 personer, 7 kvinnor och 6 män. 
Ålder: 35–65 år 

Hög 

Wycherley, T. P., Mohr, P., 
Noakes, M., Clifton, P. M., & 
Brinkworth, G. D. 2011. Australien 

Self-reported facilitators 
of, and impediments to 
maintenance of healthy 
lifestyle behaviours 
following a supervised 
research-based lifestyle 
intervention programme 
in patients with type 2 
diabetes 

Kvalitativ metod med 
semi-strukturerade 
intervjuer  

30 personer, 8 kvinnor och 22 män. 
Medelålder: 56,7 

Hög 
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Bilaga 4 Exempel innehållsanalys 
Meningsenhet (eng.) Meningsenhet (sv.)  Kondensering Kod Underkategori Kategori  Tema 

Coming to nearly the 
end of life like us …  
and try to dictate … 
change life … is very 
difficult 

Att komma till slutet 
av livet som oss… 
och försöka anpassa 
sig… förändra 
livsstil… är väldigt 
svårt 

Svårt att förändra/ 
anpassa livsstil 
med åldern 

Förändring med 
åldern är svårt 

Upplevelsen av 
att vara begränsad 

Brist på 
motivation 

Motivationens 
betydelse 

Lack of family or 
friend support was… a 
barrier to engage in 
physical exercise 

Brist på stöd från 
familj och vänner 
var… ett hinder för 
att inte delta i fysisk 
träning 
 

Brist på stöd från 
familj och vänner, 
hindrade träningen 

Otillräckligt 
stöd  

Avsaknad av 
socialt stöd 

Brist på 
motivation 

Motivationens 
betydelse 

I know doing exercises 
is good for health 

Jag vet att det är bra 
att utöva träning för 
min hälsa 

Träning är bra för 
hälsan 

Medvetenhet Att förstå sin 
sjukdom 

Egen drivkraft 
som 
motivation 

Motivationens 
betydelse 

… fear of future 
complications served 
as a strong motivator 
for committing to 
change 

Rädslan för framtida 
komplikationer 
tjänade som en strakt 
motiverande faktor 
till att genomföra 
förändringar 

Rädsla för 
komplikationer 
motiverade till 
förändringar 

Rädsla Att leva med en 
rädsla för 
komplikationer 

Egen drivkraft 
som 
motivation 

Motivationens 
betydelse 

 


