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Abstrakt  

Introduktion/bakgrund: Cirka 50 000 människor i Sverige har typ-1 diabetes. Typ-1 

diabetes är en autoimmun sjukdom där insulinproduktionen i kroppen upphör med tiden.  Det 

finns en del teorier om varför vissa personer utvecklar typ-1 diabetes, dock är det inte klarlagt 

varför vissa personer utvecklar sjukdomen. Personer med typ-1 diabetes måste tillföra insulin 

genom dagliga injektioner. Fysisk aktivitet påverkar typ-1 diabetes genom att 

insulinkänsligheten ökar. Insulinkänsligheten kan hålla i sig upp till två dygn efter avslutad 

aktivitet. Syfte: Syftet med studien var att få kunskap om upplevelsen av hur fysisk aktivitet 

påverkar personer med typ-1 diabetes. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med 

sex män i åldrarna 23 – 74 år med diagnosen diabetes mellitus typ-1. Intervjuerna utformades 

för att ta reda på deltagarnas upplevelser av fysisk aktivitet. Intervjuerna bandinspelades och 

transkriberades enligt Pattons innehållsanalys. Resultat: Intervjuerna resulterade i följande 

sju kategorier som beskriver upplevelsen av fysisk aktivitet för personer med typ-1 diabetes: 

Blodsockret påverkar fysisk aktivitet, fysisk aktivitet påverkar behovet av insulin, fysisk 

aktivitet påverkar blodsockret, mår bra av fysisk aktivitet, stress påverkar blodsockret, val av 

fysisk aktivitet, vikten av regelbunden fysisk aktivitet. Konklusion: Personer med typ-1 

diabetes upplever att fysisk aktivitet påverkar deras blodsockernivåer, insulinbehovet och 

välbefinnandet. Upplevelsen av den fysiska aktiviteten påverkas av många faktorer, så som 

blodsockernivåerna och stress. Vikten av regelbunden fysisk aktivitet och typ av fysisk 

aktivitet speglas också i upplevelsen. Informanterna betonar att fysisk aktivitet är en viktig del 

för att kunna sköta sin diabetes på ett så bra sätt som möjligt. 

 

Nyckelord: Intervjustudie, blodsockernivå, insulin, 
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Cirka 50 000 människor i Sverige har typ-1 diabetes (Diabetesförbundet, 2010) och detta 

motsvarar 10 – 15 procent av alla diabetesfall i landet (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist, 

Östenson, 2007). Sverige är ett av de länderna som statistiskt har flest typ-1 diabetesfall i 

världen (Sundin, 2006). Enligt Mulder (2008) så ökar antalet människor med typ-1 diabetes 

med ca tre procent varje år. Typ-1 diabetes benämns ofta som ”ungdomsdiabetes”, eftersom 

det vanligast uppkommer i ung ålder. Denna benämning stämmer dock inte riktig eftersom 

typ-1 diabetes kan uppstå i alla åldrar (Sundin, 2006). 

 

Trots mycket forskning om typ-1 diabetes går det inte att säkert fastställa varför vissa 

människor utvecklar sjukdomen, men det finns god kunskap om sjukdomsprocessen i kroppen 

när en person väl har utvecklat typ-1 diabetes (Mulder, 2008). Typ-1 diabetes innebär att 

individen får insulinbrist (Sundin, 2006). Insulin är de hormon i kroppen som påverkar de 

anabola processerna i störst utsträckning och fungerar som ett skydd mot patologisk 

nedbrytning av vävnader. Insulin är viktigt för att reglera kroppens omsättning av kolhydrater, 

lipider och proteiner samt för individens välbefinnande (Krook, 2009; Quittenbaum, 2007). 

Om inte kroppen har viss basal mängd insulin i blodet kommer acidos att utvecklas, acidos är 

en rubbning av syra-basbalansen och är ett livshotande tillstånd (Grefberg & Roman, 2007; 

Nilsson, 2010). Blodsocker bildas i levern genom bl.a. nedbrytning av glykagon eller så 

tillförs det via födan. Blodsocker är kroppen viktigaste akuta energikälla och är nödvändigt 

för hjärnans funktion. Ett normalt blodsocker bör ligga mellan 4,2 – 8,8 mmol/liter 

(Quittenbaum, 2007). 

   

Sjukdomen uppstår genom att kroppens immunsystem av okänd anledning förstör de 

insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Detta leder i sin tur att insulinproduktionen 

försämras med tiden och till slut upphör produktionen av insulin helt (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2009). Anledningen till att kroppens immunsystem förstör de 

insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln finns det teorier om. Kroppens immunförsvar 

har som uppgift att skydda kroppen från yttre och inre risker. Med yttre risker menas t.ex., 

infektioner och med inre risker menas t.ex., cancerceller. Det är viktigt att immunförsvaret 

kan skilja på vad som tillhör kroppen och vad som är skadligt för kroppen för att kunna 

försvara kroppen mot dessa risker. Vid utvecklingen av typ-1 diabetes fungerar inte den här 

processen som den ska och immunförsvaret förstör dem insulinproducerande betacellerna i 

bukspottkörteln, detta kallas autoimmunitet. Denna process bekräftas av att det uppstår 

”insulit” i de Langerhanska öarna, som ligger i bukspottkörteln. En insulit är en inflammation 
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av dessa öar och det är här som betacellerna har sitt ursprung ifrån och bildar insulin (Mulder, 

2008). 

Forskning har visat att vissa genvariationer kan öka risken att utveckla typ-1 diabetes, 

genvariationer som styr kroppens immunförsvar förekommer vanligen hos de personer som 

får typ-1 diabetes. Dessa genvariationer är också vanliga hos den svenska befolkningen och 

kan vara en anledning till den höga förekomsten av typ-1 diabetes i Sverige (Alvarsson et al., 

2007). Ärftlighet kan vara en bidragande faktor för att utveckla typ-1 diabetes. 5 – 10 procent 

av de personer som utvecklar typ-1 diabetes har en nära släkting som är diagnostiserade med 

sjukdomen. Mellan 20 – 60 procent av befolkningen har anlag för att utveckla sjukdomen, 

men det är väldigt få som insjuknar av dessa (Sundin, 2006). Enligt Mulder (2008) har 

miljöfaktorer stor påverkan vid utvecklande av typ-1 diabetes. Klimatet anses vara en 

bidragande faktor då antalet insjuknanden i typ-1 diabetes är fler under hösten och vintern. 

Kyla har visats öka både insulinbehovet och blodsockernivåerna, vilket kan betyda att en 

person med redan försämrad insulinproduktion eventuellt kan visa symptom just under vintern 

(Sundin, 2006). Forskning har visat att en autoimmun process kan startas av virusinfektioner 

som uppstår under graviditeten eller tidigt i livet. Detta kan ha ett samband med uppkomsten 

av typ-1 diabetes (Alvarsson et al., 2007; Mulder, 2008). Andra riskfaktorer som kan påverka 

utvecklingen av typ-1 diabetes är olika miljögifter, kort amningstid, snabb tillväxt, olika 

födoämnen som t.ex., tidig introduktion av komjölk och påverkan vid graviditet så som t.ex., 

havandeskapsförgiftning och hög ålder hos modern (Alvarsson et al., 2007; Mulder, 2008; 

Quittenbaum, 2007; Sundin, 2006). 

    

Symptom 

Symptomen uppstår först när 70 – 80 procent av de insulinproducerande cellerna har förstörts 

(Sundin, 2006). Vanliga symptom vid dåligt reglerad eller nyupptäckt diabetes kan vara 

avmagring trots normal hungerkänsla, muntorrhet, ökad törst, trötthet utan ”naturlig” 

förklaring, stora urinmängder samt svampinfektion med klåda i underlivet. Patienten kan även 

ha återkommande infektioner i hud, luftvägar och urinvägar. När glukosnivån stiger kan detta 

leda till att synen försämras, vilket beror på att vätskeförhållandet i ögat har förändrats pga. en 

osmotisk effekt av högt plasmaglukos. Synen återgår dock till det normala efter ett par 

veckors god insulinbehandling. Vid insjuknandet är typ 1-diabetes debuten ofta dramatisk 

med snabbt försämrat allmäntillstånd och behov av akut vård (Quittenbaum, 2008). 
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Åtgärder 

Eftersom personer som har typ-1 diabetes inte kan producera tillräckligt med insulin så måste 

de tillföra insulin på annat sätt, t.ex. genom dagliga injektioner och regelbundna 

blodsockermätningar för att kunna kontrollera sin sjukdom (Diabetesförbundet, 2010). För att 

hantera sjukdomen på ett bra sätt är det viktigt för diabetiker att vara medvetna om den 

betydelse som kost och fysisk aktivitet har (Östenson, Birkeland, & Henriksson, 2008). 

 

Kost 

Den kost som personer med diabetes bör äta skiljer sig inte ifrån den kost som 

rekommenderas till den övriga befolkningen. Det är dock viktigare för personer med diabetes 

att vara medvetna om kosten, pga. de inte kan kompensera för stora mängder socker på 

samma sätt som en frisk person kan. Det anses vara viktigt med regelbundna måltider som 

frukost, lunch, middag och ett par mellanmål jämnt utspridda under dagen, detta gör det 

enklare att hålla blodsockret på en jämn nivå (Fritz & Krook, 2009). Då både måltidsinsulin 

och fysisk aktivitet kan sänka blodsockret finns risken att blodsockret blir för lågt i samband 

med fysisk aktivitet. Därför kan det vara betydelsefullt att personer med typ-1 diabetes äter en 

större måltid några timmar före de ska vara fysiskt aktiva.  Det rekommenderas att personer 

med typ-1 diabetes under ett träningspass som varar längre än en halvtimma tillför energi i 

form av snabba kolhydrater varje halvtimme (Fritz & Krook, 2009). 

 

Psykiska aspekter 

Diabetes är en krävande sjukdom att leva med. Personer med typ-1 diabetes lever med 

sjukdomen 24 timmar om dygnet i hela sitt liv (Allgot, 2006). Det stora kravet på dagligt 

ansvar av egenvården vid typ-1 diabetes kan ge en upplevelse av begränsad frihet och 

möjlighet att på ett självständigt sätt styra och planera sin tid. Det kan anses besvärande att 

aldrig kunna ta ett avbrott från sin sjukdom (Johansson & Leksell, 2009). Hanestad (2006) 

påvisade att vuxna med typ-1 diabetes som har kontroll på sin sjukdom inte upplevde någon 

anmärkningsvärd försämring av livskvalitet i form av t.ex., trivsel, självbild och livsglädje. De 

personer med typ-1 diabetes som däremot inte hade kontroll på sin sjukdom hade upplevelsen 

att det påverkade hela deras liv. Studier har visat blandade resultat gällande om stress 

påverkar blodsockret. Vissa studier har visat att blodsockret stiger i samband med stress. 

Intensiva och långvariga emotionella påfrestningar har visats höja blodsockret. Andra studier 

har visat att stress inte höjer blodsockernivåerna. Det verkar snarare vara individuellt och 

tillfällesanpassat om stress påverkar blodsockret eller inte (Polonsky, 2002). 
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Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet påverkar insulinkänsligheten och det innebär att insulinbehovet minskar i 

anknytning till fysisk aktivitet. Insulinkänning kan uppstå om en person med typ-1 diabetes 

tillsätter lika mycket insulin vid en träningsdag som vid en vilodag. En insulinkänning 

innefattar symptomen: hunger, svettningar, huvudvärk, darrningar, hjärtklappningar, 

koncentrationssvårigheter, oro, förvirring och aggressivitet (Sundin, 2006). Dessa symptom 

kan uppstå i samband med fysisk aktivitet och därför är det viktigt att personer med typ-1 

diabetes är medvetna om sina blodsockernivåer (Peirce, 1999). Om det inte tillförs snabba 

kolhydrater till kroppen under en insulinkänning så kan det leda till att blodsockret sjunker till 

en sådan låg nivå att insulinkoma kan inträffa. Insulinkoma innebär att individen blir 

medvetslös och detta kan i sin tur orsaka hjärnskador pga. en för låg glukosnivå i blodet 

(Sundin, 2006). Om blodsockernivån sjunker allt för lågt uppkommer det oftast under 

långvarig fysisk aktivitet och beror på att levern inte kan producera glukos i samma takt som 

det utnyttjas utav musklerna. Fysisk aktivitet ger en ökad insulinkänslighet som kan hålla i sig 

upp till två dygn efter avslutad aktivitet. För att undvika att blodsockret blir allt för lågt är det 

viktigt att personen med diabetes sänker dosen insulin och ökar intaget av kolhydrater i 

samband med fysisk aktivitet. I och med att kroppen blir mer insulinkänslig efter fysisk 

aktivet så kommer personer som motionerar regelbundet att konstant vara känsligare för 

insulinet vilket betyder att de inte är i behov av att medicinera med lika mycket insulin (Fritz 

& Krook, 2009). I och med att insulinkänsligheten ökar så ökar också musklernas förmåga att 

omhänderta glukos pga. att de sker förändringar i den intracellulära ämnesomsättningen (Fritz 

& Krook, 2009). Efter fysisk aktivitet så kan musklerna själva ta upp blodsocker utan insulin 

och därav minskar behovet av insulin (Sundin, 2006). En muskels förmåga att ta upp 

blodsocker är större i en muskel som är vältränad jämfört med i en som är otränad 

(Kristiansen, Gade, Wojtaszewski, Kiens & Richter, 2000) 

 

Det är ovanligt att blodsockret höjs av att motionera. En orsak till högt blodsocker kan vara att 

insulin har tillförts kroppen i anknytning till fysisk aktivitet. Blir blodsockret för högt under 

fysisk aktivitet så bör inte aktiviteten användas för att sänka blodsockret. Istället bör 

aktiviteten avslutas då kroppen har sats i ett svälttillstånd och därför behöver mat och insulin 

(Sundin, 2006).  
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Fysisk aktivitet kan minska risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar och har därför stor 

betydelse då personer med diabetes har två till fyra gånger så stor risk att dö efter 

komplikationer från hjärt- och kärlsjukdomar än den övriga befolkningen (Hayes & Kriska, 

2008). Enligt Loganathan, Searls, Smirnova & Stehno-Bittel (2006) så är aerob träning en 

viktig del i hanteringen av typ-1 diabetes. Aerob träning menas hindra utvecklingen av 

följdsjukdomar från typ-1 diabetes, då denna träningsform ger effekt på vävnader som kan ta 

skada vid denna sjukdom. 

Fysisk aktivitet har en positiv påverkan på blodfettsnivåerna, på sådant vis att LDL-kolesterol 

och triglycerider minskar samtidigt som HDL-kolesterol ökar. Det medför att balansen mellan 

LDL- och HDL-kolesterol blir bättre. Detta ger i sin tur en minskad risk att utveckla hjärt- och 

kärlsjukdomar som personer med typ-1 diabetiker har stor risk att utveckla. För att dessa 

positiva effekter ska kunna uppnås så är det viktigt att den fysiska aktiviteten är regelbunden 

och tillräckligt intensiv (Sundin, 2006). 

I kombination med skärpt insulinbehandling och noggranna kontroller av blodsockret så kan 

fysisk aktivitet bidra till en ökad kontroll på blodsockret, det är dock osäkert hur stor roll den 

fysiska aktiviteten har i denna effekt. Det finns indikationer på att barn och ungdomar kan öka 

kontrollen på blodsockret genom att regelbundet vara fysiskt aktiva, samtidigt finns det andra 

indikationer på att denna effekt inte kan uppnås av fysisk aktivitet (Fritz & Krook, 2009).  

  
Mängden fysisk aktivitet som personer med ty-1 diabetes uppmuntras att utföra skiljer sig inte 

från rekommendationen till den övriga befolkningen (Fritz & Krook, 2009).  

För att en vuxen människa ska kunna bibehålla och främja en god hälsa rekommenderas 

måttlig motion minst 30 min per dag, måttlig motion motsvaras av raska promenader under en 

sammanhängande period på 10 minuter. Alternativt motionera intensivt under 20 min minst 3 

gånger per vecka, med intensiv fysisk aktivitet avses när andningsfrekvens och puls ökar 

märkbart (Socialstyrelsen, 2009). 

Det finns mycket kunskap om de fysiologiska effekterna av fysisk aktivitet vid diabetes typ-1, 

men det finns inte lika mycket kunskap om vilka upplevelser fysisk aktivitet ger personer med 

diabetes typ-1.  
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Syfte 
Syftet med studien var att få kunskap om upplevelsen av hur fysisk aktivitet påverkar 

personer med typ-1 diabetes. 

Frågeställningar: 

- Upplever personer med typ-1 diabetes att sjukdomen påverkas av fysisk aktivitet? 

- Upplever personer med typ-1 diabetes att fysisk aktivitet kan hjälpa dem att sköta sin 

sjukdom? 

 

 

Material och metod 
Informanter 

Studien inkluderade sex deltagare i åldrarna 23 – 74 år. Deltagarna hade haft typ-1 diabetes 

mellan 8 – 46 år. Samtliga deltagare i studien var män, männen kom från norrbotten, småland, 

Stockholm och dalarna. 

 

Inklusionskriterier 

I studien inkluderades personer med typ-1 diabetes från 18 års ålder. Deltagarna skulle vara 

fysiskt aktiva enligt definitionen måttlig motion minst 30 min per dag, måttlig motion 

motsvaras av raska promenader under en sammanhängande 10 min period. Alternativt 

intensiv motion under 20 min minst 3 gånger per vecka, med intensiv fysisk aktivitet avses 

när andningsfrekvens och puls ökar märkbart. 

 

Procedur 

Studien genomfördes med intervjuer ur ett kvalitativt perspektiv för att ta del av 

informanternas upplevelse (Kvale, 2009). Författarna kontaktade de lokala diabetesförbunden 

i Boden och Luleå via telefon. Representanterna för respektive förbund informerades via 

telefon om studiens syfte och att författarna ville komma i kontakt med personer som 

uppfyllde inklusionskriterierna. Därefter skickades informationsbrevet (bilaga 1) via e-post 

till diabetesförbunden, som i sin tur sade att de skulle ta kontakt med sina medlemmar och 

vidarebefordra informationsbrevet till eventuella deltagare. Deltagarna skulle sedan kontakta 

författarna vid intresse för ett deltagande i studien.  

I informationsbrevet beskrevs bl.a. syftet med studien, proceduren och upplysning om att det 

var ett frivilligt deltagande och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att ange 
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skäl. Vidare informerades deltagarna att de inte skulle kunna identifieras i rapporten och att 

all data som samlades in var konfidentiell och förvarades inlåsta samt på en lösenordskyddad 

dator. 

 

Dessa förbund kontaktades pga. det geografiska läget. Dock var inte intresset så stort från 

diabetesförbundens medlemmar i Boden och Luleå, vilket resulterade i sammanlagt tre 

deltagare från förbunden. För att få kontakt med fler informanter använde författarna sig av 

sitt kontaktnät. Genom sitt kontaktnät fick författarna förslag på personer som var intresserade 

av att medverka i studien. Författarnas kontaktnät fick tillåtelse, av de för författarna okända 

deltagarna, att vidareförmedla deras e-postadress och telefonnummer till författarna. Därefter 

skickades informationsbrevet via e-post till alla informanter. Totalt blev deltagarantalet sex 

stycken informanter. När deltagarna skriftligt hade meddelat att de ville medverka i studien 

återtogs kontakt med informanterna och tid och plats för intervjutillfället bestämdes. Då 

intervjuerna var inplanerade mötte författarna upp de tre informanterna från Boden och Luleå 

på vald plats av informanterna. De tre informanterna som inte var medlemmar i Boden och 

Luleås diabetesförbund hade författarna inte möjlighet att träffa personligen pga. det 

geografiska läget, dessa intervjuer genomfördes därför via telefon. Två av intervjuerna 

genomfördes hemma hos informanterna och en intervju utfördes på Luleå Tekniska 

Universitet. Övriga tre intervjuer genomfördes via högtalartelefon på Luleå Tekniska 

Universitet. Innan intervjuerna inleddes fick informanterna information om hur intervjuerna 

skulle utföras. Vidare förklarades syftet med intervjuerna och informanterna tillfrågades om 

de hade några funderingar angående intervjun. Innan intervjuerna påbörjades klargjordes 

informationsbrevet muntligt med informanterna.  Samtliga intervjuer bandinspelades och båda 

författarna var närvarande vid intervjutillfällena. En författare ansvarade för intervjun och den 

andra författaren observerade vad som sades under intervjuerna och kompletterade med frågor 

i slutet av varje intervju. Detta fördelades likvärdigt vid de olika intervjutillfällena mellan 

författarna. En intervjuguide (bilaga 2) användes under intervjuerna som skapades av 

författarna med öppna frågor. En provintervju genomfördes enligt intervjuguiden före de 

inplanerade intervjuerna med en icke deltagande person som uppfyllde inklusionskriterierna, 

för att säkerställa att frågorna gav svar på syftet och om det behövde kompletteras med 

ytterligare frågor.  
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Dataanalys 

Data sammanställdes genom en kvalitativ innehållsanalys inspirerat av Patton (2002). 

Texterna från intervjuerna skrevs ut ordagrant och varje intervju benämndes med en kod. 

Intervjuerna lästes igenom flera gånger för att skapa ett sammanhang och få en större 

förståelse för innehållet i texterna. Sedan togs meningsbärande enheter ut ur texterna enligt 

syftet. Efter detta kondenserades de meningsbärande enheterna med avsikt att få ut det 

centrala i innehållet och därefter kodades även innehållet. Detta genomförde författarna var 

för sig för att sedan kunna jämföra varandras resultat av kodningen och på så sätt öka 

validiteten. De liknande koderna sammanställdes till ett få antal huvudkategorier som var 

beskrivande för innehållet. Huvudkategorierna granskades ett flertal gånger för att bekräfta att 

dem stämde överens med syftet och att dem inte hade förlorat sitt sammanhang. Syftet med 

detta tillvägagångssätt är att ta ut texternas kärna för att kunna bekräfta vad som är 

utmärkande i texternas innehåll, enligt Patton (2002). Innehållsanalysen resulterade slutligen i 

sju stycken kategorier. 

 

Tabell 1. Exempel på kodning av material 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

”om man kör styrka 
t.ex. att man känner 
sig som sliten att det 
känns som man 
nästan har tränat ett 
pass redan att det” 

Om man köra t.ex., 
styrka kan man 
känna sig sliten, det 
känns som man har 
tränat ett pass redan. 

Högt blodsocker lika 
med sliten 

Blodsockret påverkar 
fysisk aktivitet 

 

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden som författarna kunde tänkas ha i åtanke var utformningen av frågorna 

som framställdes under intervjutillfället. Frågorna skulle inte framställas på sådant sätt att det 

kunde anses stötande för intervjupersonen, t.ex. om informanterna ansåg att de tränade mindre 

än vad de borde. Eventuellt kunde personen känna sig utsatt vid intervjutillfället då det kunde 

ses som att författarna var två mot en under intervjun. Om någon av författarna kände en 

deltagare sedan tidigare fanns det en risk att det uppstod ett etiskt dilemma och att 

informanten hamnade i en beroendeställning gentemot författarna. 
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Resultat 

Innehållsanalysen av intervjuerna resulterade i sju kategorier (Tabell 1) som nedan redovisas i 

texten med tillhörande citat till varje kategori. 

 

Tabell 2. Översikt över kategorier. 

Kategorier   

   

Blodsockret påverkar fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet påverkar behovet av insulin 
Fysisk aktivitet påverkar blodsockret 
Mår bra av fysisk aktivitet 
Stress påverkar blodsockret 
Val av fysisk aktivitet 
Vikten av regelbunden fysisk aktivitet 

   

 
 
Blodsockret påverkar fysisk aktivitet 

Informanterna framhöll att blodsockret hade inverkan på fysisk aktivitet. Att vara fysiskt aktiv 

med lågt blodsocker respektive högt blodsocker skiljde sig åt i upplevelse. De flesta av 

informanterna beskrev att om de var fysiskt aktiva med lågt blodsocker så uppträdde symptom 

som trötthet, att de blev kallsvettiga och tomma på energi i kroppen. Några informanter 

beskrev det som obehagligt, svamligt och att de blev omotiverade av att vara fysiskt aktiva 

med lågt blodsocker. Vissa sade att det inte går att träna med lågt blodsocker. 

 

”Ja, men det är så olika med, alltså ofta kan du, alltså får du lågt blodsocker så 

är det många olika symptom man kan få, ofta blir det ju att man blir kallsvettig 

och gåshud och lite såna här grejer, oftast är det kallsvettig bara, man känner 

att man inte riktigt har den orken man brukar att ha” 

 

”Jag har gjort det men jag måste liksom avbryta och äta någonting… för då, då 

är jag liksom tom på energi så att säga, det funkar inte, man blir darrig och 

kallsvettig” 
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Informanterna beskrev fysisk aktivitet med högt blodsocker som att de kände sig slitna och 

kraftlösa i kroppen. Vissa informanter sade att det upplevdes som att musklerna var sega och 

de upplevde en olustig känsla i kroppen samt att de inte mådde bra av högt blodsocker. De 

sade vidare att det kunde beskrivas som att de har ont i kroppen under tiden de var fysiskt 

aktiv. Några av deltagarna beskrev känslan i kroppen vid högt blodsocker i samband med 

fysisk aktivitet som en förgiftad känsla och att de inte får samma nytta av träningen med högt 

blodsocker.  Informanterna sade att det kändes som de har tränat ett pass innan fast de inte har 

gjort det, om de har högt blodsocker under tiden de var fysiskt aktiv. Upplevelsen med högt 

blodsocker beskrevs också som en illamående känsla och en tomhet på energi trots att det 

fanns energi i kroppen. 

 

”Trött, lite sliten i kroppen, en ganska olustig känsla” 

 

”Att får man riktigt högt, eller, då känner man eller jag i alla fall mig förgiftad i 

kroppen, lite tendenser till den, men det blir lite olustigt när man inte har tränat 

på ett tag” 

 

”Om man kör styrka t.ex. att man känner sig som sliten att det känns som man 

nästan har tränat ett pass redan att det” 

 

En del av informanterna sade att de inte kan få ner ett högt blodsocker om det ligger för högt 

under den fysiska aktiviteten och tar de då insulin för att sänka blodsockret fanns risken att de 

får för lågt blodsocker istället i samband med fysisk aktivitet. Några informanter menade att 

det gick att påverka ett för högt blodsocker om de tillförde insulin i anknytning till fysisk 

aktivitet. 

 

”När mitt blodsocker så att säga ligger för högt från starten då kan jag inte 

påverka det hur mycket jag än rör på mig liksom utan då måste jag liksom, och 

då blir det väldigt känsligt istället så tar jag då mitt insulin så, så sjunker ju 

blodsockret men risken är ju att det faller jätte mycket för att då har man liksom 

inga reserver i kroppen om man säger så” 
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”Ja, precis. Och… eller framförallt kanske man ska säga, ja, jo det kan man 

säga men jag har liksom ingen… ligger jag riktigt högt så kan jag inte påverka 

blodsockernivån med träningen” 

 

”Men trots att vi liksom sprang, åkte skidor och cyklade i åtta och en halv mil så 

fick jag inte ner blodsockret och det blev bara så att man kände sig kräkfärdig 

istället liksom så att de…” 

 

De berättade att mat, motion och blodsocker var en kombination som påverkade varandra i 

anslutning till fysisk aktivitet. Informanterna beskrev det som en balans mellan matintag, 

insulinintag och motion. De sade att tränade de kan de behöva fylla på med energi för att klara 

träningspasset så att blodsockret inte blir lågt. Ett par informanter uttryckte det som att om de 

slarvar med mat, insulin och kontroller av blodsockret så får de ojämnt blodsocker. Några 

beskrev det som en vågskål där det handlade om att hitta rätt proportioner av allt. De sade att 

det var svårt att skilja på huruvida de var trötta eller om det var blodsockret som var 

problemet under fysisk aktivitet. 

 

 

”Tränar du under en timme då är det inga problem, om man inte har slarvat 

någonting med medicineringen eller ätandet eller inte mätt blodsockret” 

 

”Jag har börjat eftersom att man fått kollat hur mycket man kan sänka för 

sänker för mycket då äter man sin portion mat och så far man ut och kör 

någonting men har man då högt blodsocker från början då är man istället då 

jävligt sliten och att det tar långt tid kanske innan det börjar komma ner och så 

där så att det är en liten vågskål” 

 

”mm, det är det som är ett problem för det kan vara svårt att tyda om man är 

trött eller om det är blodsockret” 
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Fysisk aktivitet påverkar behovet av insulin 

Informanterna berättade att fysisk aktivitet påverkade insulinintaget på sådant sätt att de 

kunde sänka den dagliga insulindosen till måltiderna i samband med fysisk aktivitet. Med det 

menade  att de kan äta lika mycket mat som i vanliga fall, men att de då behövde mindre 

insulin. Informanterna sade att sänka insulindosen infattade både före och efter fysisk 

aktivitet. Att sänka insulindoserna gällde framförallt i anknytning till längre träningspass. För 

att slippa att äta extra under träningstillfället sade informanterna att de behövde mindre insulin 

och därför sänkte dem insulindoserna i samband med fysisk aktivitet. Några informanter 

beskrev också att fysisk aktivitet gjorde att de kunde sänka det generella insulinintaget. De 

berättade vidare att om de var inaktiva så behöver de höja insulindosen. 

 
”Det beror lite på vad man gör, jag har ju provat att göra… saker som man 

håller på väldigt länge med och så och då får man dra ner rätt mycket på 

doserna” 

 

”Sänka den med 25 till 30 procent, kan jag göra” 

 

”Ja… det som jag konkret märker är på blodsockernivåerna och att jag även 

kan sänka mina insulindoser, alltså att jag inte behöver ta lika mycket insulin 

för att jag kan reglera… med… när jag rör på mig så kan jag äta samma mål 

mat men ta mindre insulin så att säga” 

 
Informanterna berättade att effekten på insulinet blev bättre av fysisk aktivitet, med detta 

menade de att de behövde mindre insulin de två – tre dagarna efter de hade varit fysisk aktiva. 

Vissa upplevde att förbränning blev bättre i kroppen och därav blev insulinet effektivare. 

Några informanter beskrev att om de tränade både styrketräning och konditionsträning fick de 

extra fart på insulinets effekt och de fick därmed minska insulindoserna. De sade att om de 

var fysiskt aktiva var det som att det inte blev lika många effekter av maten och med det 

menade de att insulinet blev effektivare av fysisk aktivitet. Insulineffekten beskrevs av 

informanterna som att de blev känsligare för insulinet. 

 

”Just med effekten på insulin och så där att, att efteråt man märker ju upp till ett 

dygn, två dygn ibland att det så att det, om man kört” 
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”Jag märker ju, för mig känns det som enklare, när man har, på så sätt när man 

har diabetes, man märker att insulinet, man höjer förbränningen i kroppen, att 

insulinet blir effektivare att det märks” 

 

”Ja, alltså det… Man blir mer känslig för upptaget av insulinet och…” 

 

Fysisk aktivitet påverkar blodsockret 

Samtliga informanter uppgav att fysisk aktivitet påverkade deras blodsocker på sådant sätt att 

blodsockernivåerna blev lägre efter fysisk aktivitet. Informanterna berättade också att de fick 

ett jämnare och bättre blodsocker när de var fysiskt aktiva, de slipper stora variationer i 

blodsockernivåerna och mådde därmed bättre. En jämn nivå definieras också som en stabil 

nivå. Kombination mat och rörelse bidrog till ett jämnare blodsocker sade informanterna. 

Vidare berättar informanterna att om de inte var fysiskt aktiva så upplevde de att deras 

blodsockernivåer steg och att det blev svårare att hålla blodsockret på en jämn nivå. 

Deltagarna sade att ett regelbundet träningsmönster gjorde att de kunde hålla 

blodsockernivåerna lägre och jämnare. De framförde att det lägre blodsockret i samband med 

fysisk aktivitet gjorde att de antingen måste äta mer eller minska insulinintaget, detta för att 

inte blodsockernivåerna skulle sjunka allt för lågt. Det framkom att om de har ett jämnt 

blodsocker så blev det lättare att få en bra träning. 

 

”Jag slipper liksom dem här kraftiga pikarna, både så säga neråt och uppåt och 

det är också det man vill undvika om man säger så då. Snabba förändringar i 

blodsockret det är lite de och de är liksom mera långsiktigt” 

 

”Fysisk aktivitet, det vill säga träning trycker ner mina blodsocker och… gör att 

jag måste äta mer eller sänka insulindosen och det är inte bara under 

träningstillfället utan runt om träningstillfället” 

 

”Ja, alltså vi säger att du har ett blodsocker i snitt mellan fyra och åtta t.ex. 

istället för om du, om de skulle vara någon gång du, om man har ett uppehåll 

med träning då, så kanske det ligger och pendla mellan om man säger fyra och 

tolv eller femton, det vet man inte, så svårt” 
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”För min del är det svårt och avgöra, alltså få det stabilt om jag inte rör på mig 

och stabilt menar då att det blir ett jämnt värde så långt som möjligt” 

 

Deltagarna menade att det blev lättare att sköta sin diabetes om de var fysiskt aktiva. De sade 

också att det var svårt att nå ett jämnt blodsocker och att det kunde svänga från dag till dag. 

Efter de hade varit fysiskt aktiv så borde de vara uppmärksamma på blodsockernivåerna, 

eftersom att komplikationer från för lågt blodsocker kunde uppstå efter avslutad aktivitet, 

enligt några av deltagarna. Många ville ligga lite högre i blodsockret innan och under 

träningspasset så att blodsockret inte sjunker för lågt under träningspasset. Samtidigt beskrev 

informanterna att de inte vill ha för högt blodsocker under tiden som aktiviteten pågick. Detta 

för att de då upplevde symptom som t ex trötthet, samt att blodsockret var svårt att sänka i 

dessa fall.  

 

”Jag försöker ju t.ex. om jag ska ner och träna hockey så försöker jag ju lägga 

mig lite lite högre så jag en buffert om man ska säga och gå på. Så man vet att 

man klarar av hela träningspasset då” 

 

”Alltså, ju mer du rör på dig som diabetiker, ju lättare är det att sköta din 

diabetes och för min del har alltid fysisk aktivitet varit väldigt stor del av och en 

stor del hur jag kunnat sköta min diabetes så bra som jag kunnat” 

 

Mår bra av fysisk aktivitet 

Informanterna berättade att förutom de direkta effekter på blodsockret och insulinet som har 

beskrivits ovan, hade fysisk aktivitet positiva effekter i form av att de mådde bättre av att 

träna. Detta yttrar sig genom att de blev på bättre humör av att träna och att de blev gladare 

samt kände ett välbehag. Många av informanterna menade också att de blev på sämre humör 

och kände sig nere om de inte var fysiskt aktiva. Deltagarna ansåg att humöret spelade en stor 

roll och låg de på en bra och jämn nivå i blodsockret så blev de på bättre humör. Några av 

informanterna sade att ett bra humör ledde till att de kände sig piggare och fräschare i 

kroppen. När blodsockret ligger på en bra nivå beskrev informanterna att de upplevde sig 

piggare och att fysisk aktivitet gjorde att de kände sig pigga i huvudet även fast de är trötta i 

kroppen. Vidare berättade de att om de inte håller sig fysiskt aktiva så kände de av lite 

skavanker i olika kroppsdelar. 
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”Det ä väl också blodsockret i samband med humör och sånt, det är ju också 

väldigt, ligger blodsockret jämnt och ligger bra till då påverkas ju också 

humöret väldigt mycket utav det så att man har med tålamod, piggare och 

fräschare så där så att det…” 

 

”Tränar man inte, eller tränar jag inte på ett tag så blir man lite mer nere, så 

visst påverkar det psykiskt, träning har en positiv inverkan så att säga, på mig” 

 

”Att man känner sig, känner sig… piggare när jag också en kombination av att 

få röra sig och kan ha ett bra blodsocker liksom” 

 

Att må bra handlade enligt informanterna inte bara om att blodsockret ska ligga på en bra nivå 

eller att minska insulindosen utan även att må bra rent generellt, och de sade att träning 

hjälper dem att släppa tankarna på andra saker som t ex deras arbete. De menade att dem 

upplevde en lyckokänsla efter träning som inte var kopplat till själva sjukdomen. En 

anledning till att några av informanterna tränade var att de tyckte att det var roligt och att de 

dessutom mådde bättre av det var ett stort plus i kanten. För några var det en viktig del av 

träningen att de kände sig nöjda med att ha gjort något. 

 

”… men jag menar… jag mår ju generellt bättre av att röra på mig och… jag 

menar de är inte en diabetes fråga utan det hade jag även utan diabetesen” 

 

”Det är väl det att man tycker att det är roligt att träna, sen är det ju, man mår 

ju bra, det är ju ett jävligt stort plus i kanten så att…” 

 

”Ja, man känner sig nöjd när man har gjort någonting, och kanske en plan att 

man ska genomföra något när man lyckas med det så…” 

 

Några av deltagarna sade dessutom att det inte fanns något negativt med att vara fysiskt aktiv 

och att det var det bästa tänkbara för att må bra i sin diabetes. En annan beskrev fysisk 

aktivitet som ett bra gift. 

 

”träningen du vet det är det bästa tänkbara” 
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”absolut inget negativt med fysisk aktivitet när det gäller diabetes” 

 

”Ett bra gift, mycket bra gift, suveränt alltså” 

 

Stress påverkar blodsockret 

Några av informanterna menade att stress var en faktor som påverkade deras blodsocker i stor 

utsträckning. Informanterna sade att stress påverkade blodsockret direkt på så vis att 

blodsockret steg när de var stressade. Stress påverkade också blodsockret genom att det gick 

utöver maten och att när de är stressade äter dels fel typ av mat men även att de äter vid 

oregelbundna tider.  

 

”Så, det som också jag märker det är stress, det påverkar blodsockret väldigt 

dåligt… ja det blir högt och så, det blir…” 

 

”Ja då är det framförallt, stressfaktorer som jag tänker på… mycket och göra, 

stressen gör oftast att det går ut över maten då, så att… ja stress och… vad det 

är för typ av matintag eller icke matintag man tar och regelbunden av maten” 

 

Val av fysisk aktivitet 

Informanterna upplevde att träningsformen påverkade hur väl de kunde sköta sin diabetes. 

Samtliga informanter ansåg att konditionsinriktade aktiviteter påverkade blodsockernivåerna 

på ett positivt sätt, genom att de fick ett jämnare och lägre blodsocker. De flesta menade att 

konditionsinriktade aktiviteter var att föredra framför styrkeinriktade aktiviteter, vad gäller 

dess inverkan på blodsockret. Styrkeinriktade aktiviteter påverkade också blodsockret, dock 

inte lika effektivt som konditionsinriktade aktiviteter, enligt informanterna. Några av 

deltagarna sade att effekten på blodsockret av konditionsinriktade aktiviteter varade under en 

längre tid efter avslutad aktivitet jämfört med styrkeinriktade aktiviteter. En annan informant 

berättade att konditionsinriktade aktiviteter var effektivare gällande att hålla blodsockret på en 

jämn nivå jämfört med styrkeinriktade aktiviteter.  Ett par av deltagarna sade att de viktigaste 

var att de rör på sig och att det kunde räcka med promenader. De beskrev att det var viktigt att 

hitta en aktivitet som de tyckte var rolig för att de skulle genomföra aktiviteten regelbundet. 
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”Jag får ju en bättre effekt av konditionsidrott så att säga… för att… ja hålla en 

jämn nivå, än vad jag får av styrketräning så att säga, men på samma sätt så är 

det ju klart, alltså” 

 

”Jo, men konditionsträning påverkar mer än, vad ska man säga, bara ren 

styrketräning” 

 

”Alltså, men de är, jag tycker att man märker en stor skillnad om man är ute 

och springer t.ex. så har du igen de nästan hela dagen efter för du använder 

mycket mer muskler än vad du gör när du styrketränar för när du styrketränar 

så ofta specificerar du en viss kroppsdel” 

 

Vikten av regelbunden fysisk aktivitet 

Informanterna berättade vidare att regelbunden fysisk aktivitet hjälpte till att ge ett bra och 

jämnt blodsocker vilket gjorde att de kunde sänka insulindoserna, de mådde bättre och kände 

sig piggare. En annan sade att med regelbunden fysisk aktivitet var det lättare att sköta sin 

diabetes. De flesta av informanterna framförde att regelbunden träning innebar att de tränade 

två – fem pass i veckan och att detta var tillräckligt för att må bra i sin diabetes.   

 

”En kortförklaring är väl egentligen att om jag har det regelbundet så har jag 

ett betydligt så att säga jämnare blodsocker och kan… slipper jag egentligen 

mina upp och nedgångar i blodsockret på ett annat sätt” 

 

”För min del handlar det om en pigghetskänsla om jag, om jag håller mitt 

blodsocker på… en bra nivå så att säga, och en jämn nivå då… då blir jag 

mycket piggare och det hjälper den här kontinuerliga träning till med” 

 

”Alltså jag är ju, jag anser att det är lättare att sköta sin diabetes om du rör på 

dig regelbundet och är noga med alltså…” 

 

”För att må så bra som möjligt, fyra gånger i veckan och sen då få med sig 

vardagsmotionen om man kan säga, gå till skolan, cykla till skolan sånt ligger 

med men utöver det så fyra pass” 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Det uppstod problem vid rekryteringen av informanter, pga. att författarna hade svårt med att 

få in intresseanmälningar för ett deltagande från de lokala diabetesförbunden i Boden och 

Luleå. En orsak till det få antalet intresseanmälningar kan tänkas bero på 

inklusionskriterierna, då definitionen av fysisk aktivitet i studien eventuellt kan tänkas vara 

svår att leva upp till. För att få tag i fler informanter så att det kunde uppnås en mättnad i 

intervjuerna (Kvale, 2009), behövde författarna ändra rekryteringsprocessen. Detta ledde till 

att författarna använde sig av sitt kontaktnät för att få tag i fler informanter. Fördelarna av att 

använda sig av dessa tillvägagångssätt var att författarna snabbare kom i kontakt med 

personer som var intresserade av att ingå i studien. Resultatet kan ha påverkats av att 

författarna använde sig av både intervjuer med hjälp av telefon och intervjuer på plats med 

informanterna, då detta är två olika tillvägagångssätt. En nackdel som fanns vid båda 

tillvägagångssätten för rekryteringen var att det fanns en risk att författarna kom i kontakt 

med personer som de kände sedan tidigare. Eftersom att författarna använde sig av personliga 

kontakter vid rekryteringen av informanter så kan denna risk ses som större. Den situationen 

uppstod dock aldrig i denna studie. 

  

Kvale (2009) menar att vid intervjuer ansikte mot ansikte så tar den som intervjuar del av 

ickespråklig information som kroppsspråk och ansiktsuttryck, detta är något som inte är 

möjligt vid telefonintervjuer. Faktumet att den som intervjuar kan ta del av ickespråklig 

information ger en möjlighet till en personligare kontakt med informanten. En personligare 

kontakt med informanten kan leda till ett öppnare samtal mellan författare och informant. Ett 

öppnare samtal kan tänkas göra att informanten delar med sig mer av sina upplevelser. En 

fördel med telefonintervjuer är att det går att inkludera personer som pga. det geografiska 

läget inte är möjliga att träffa ansikte mot ansikte (Kvale, 2009). 

Författarna upplevde att det var en fördel att en författare ansvarade för intervjuerna och den 

andra observerade under intervjuerna, då det kan anses lättare för informanten att fokusera på 

en intervjuare åtgången. Genom att observatören tog anteckningar under intervjun så 

upplevde författarna att de lättare kunde få ut maximalt av intervjun och få ett större 

helhetsperspektiv med detta tillvägagångssätt. 
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Metoden som författarna har arbetat efter utgår från personernas subjektiva upplevelse och 

hur författarna sedan tolkar vad informanterna berättar. Därför har tolkningen av materialet 

som författarna gör stor betydelse på studiens resultat. Det kan tänkas vara svårt att tolka 

innebörden av det informanterna berättar på ett korrekt sätt. Författarna upplevde att det fanns 

en risk att informanterna överskattade betydelsen av fysisk aktivitet vid typ-1 diabetes då det 

generellt sett anses vara bra för personer med diabetes. 

 

Författarna använde sig av Patton (2002) vid den kvalitativa innehållsanalysen då det var en 

beprövad metod som hade använts i liknande studier. Genom att utgå från Pattons (2002) 

innehållsanalys anser författarna att de får en bra uppfattning och förståelse för 

informanternas upplevelser av fysisk aktivitet. Då kärnan i intervjuernas innehåll framhålls på 

ett beskrivande sätt genom denna metod. 

 

Författarna anser att de valde rätt metod med tanke på att syftet var att undersöka upplevelser 

av fysisk aktivitet. Det författarna skulle kunna göra annorlunda för få ett mer tillförlitligt 

resultat är att de kunde använt sig av samma typ av tillvägagångssätt vid intervjuerna genom 

hela studien. Detta var dock inte möjligt i denna studie pga. omständigheterna angående 

rekryteringen av informanter.  

 

Resultatdiskussion 

Informanternas upplevelser av fysisk aktivitet påverkas av ett bra och jämnt blodsocker. Har 

de inte ett bra eller jämnt blodsocker så upplever informanterna att det är svårt att utföra 

träningen på ett tillfredställande sätt. Detta anser författarna är en viktig aspekt för 

sjukgymnaster att ha i åtanke vid rekommendation av fysisk aktivitet och träningsupplägg till 

den här patientgruppen. Det är viktigt för personer med typ-1 diabetes att ha kontroll på sina 

blodsockernivåer före fysisk aktivitet för att undvika konsekvenser av ett för lågt eller för 

högt blodsocker under själva aktiviteten (Peirce, 1999). Med kontroll så menar författarna ett 

bra och stabilt blodsocker. Det är viktigt att nydiagnostiserade patienter får information och 

råd om hur de bör tänka angående fysisk aktivitet vid typ-1 diabetes, så att de kan förstå 

betydelsen som blodsockret har vid fysisk aktivitet. Enligt De Feo et al.(2006) kan 

betydelsefulla råd till dessa patienter vara att sänka insulin intaget med 10-40 procent före 

fysisk aktivitet, kolla blodsockernivån före och under aktiviteten. Detta för att undvika högt 

och lågt blodsocker i samband med fysisk aktivitet.    
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Enligt Brazeau, Rabasa-Lhoret, Strychar & Mircescu (2008) så är den största anledningen till 

patienter med typ-1 diabetes inte är fysisk aktiva rädslan för lågt blodsocker i samband med 

fysisk aktivitet. De menar att det finns brister i den information som ges till dessa patienter 

om vad personer med typ-1 diabetes bör ha i åtanke vid fysisk aktivitet, t.ex. hur lågt 

blodsocker kan undvikas i samband med fysisk aktivitet. Informanterna i denna studie 

framförde svårigheter med att vara fysiskt aktiva vid ett lågt blodsocker. För att undvika 

rädsla för ett lågt blodsocker vid fysisk aktivitet är det viktigt med information till denna 

patientgrupp. Denna kunskap kan sjukgymnaster bidra till att förmedla. 

 

Samtliga informanter sade att den direkta effekten av fysisk aktivitet är att blodsockernivåerna 

sjunker. Några av informanterna berättade dessutom att de vill ligga på en lite högre 

blodsockernivå än normalt innan den fysiska aktiviteten. Detta görs för att blodsockret inte 

ska sjunka för lågt i samband med aktiviteten och därför behöva avbryta sitt träningspass. 

Enligt Fritz & Krook (2009) så är det svårt att innan fysisk aktivitet säga hur 

blodsockernivåerna kommer att påverkas av aktiviteten. Det är därför viktigt att personer med 

typ-1 diabetes är medveten om sin blodsockernivå när de ska motionera. Detta stämmer 

överens Jette (1984) som menar att det är viktigt för personer med typ-1 diabetes att ha 

kontroll på blodsockernivåerna genom insulin- och matintag för att på ett säkert sätt kunna 

vara fysisk aktiva. Författarna upplever efter vad informanterna har berättat att det kan vara 

bra att personer med typ-1 diabetes ligger på en lite högre blodsockernivå innan de är fysiskt 

aktiva. Detta för att de ska klara av att genomföra det tänkta träningspasset. Som sjukgymnast 

kan det vara bra att vara medveten om att detta är en balansgång som kan vara svår att 

bemästra men att det är en viktig del för att kunna vara fysiskt aktiv.  

 

I samband med långvarig fysisk aktivitet uppgav informanterna att de kan behöva tillsätta 

snabba kolhydrater för att inte hamna på en för låg blodsockernivå under den fysiska 

aktiviteten.  Informanterna uppgav också att de sänkte insulindosen i samband med fysisk 

aktivitet. Detta stämmer överens med Quittenbaums (2007) rekommendationer om att 

personer med typ-1 diabetes skulle sänka dosen snabbverkande insulin före långvarig fysisk 

aktivitet och samtidigt bör de inta extra kolhydrater varje halvtimme. Att ha medvetande om 

balansen mellan kost, motion och insulin är betydelsefullt för personer med typ-1 diabetes vid 

fysisk aktivitet. Detta stämmer överens med Riddel & Perkins (2006) som menar att personer 

med typ-1 diabetes ofta kan behöva göra ändringar av sitt insulin- och kostintag innan fysisk 
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aktivitet. Det är också något som sjukgymnaster kan ha nytta av att känna till för att kunna 

hjälpa dessa patienter att få ut så mycket som möjligt av den fysisk aktivitet. 

 

Enligt Fritz & Krook (2009) så finns det ingen speciell form av fysisk aktivitet som bör 

rekommenderas till personer med typ-1 diabetes då fysisk aktivitet inte säkert ger ett jämnare 

och bättre blodsocker på långsikt. Loganathan et al. (2006)  visar att aerob träning kan vara en 

viktig del i att sköta sin typ-1 diabetes, då det minskar risken att utveckla följdsjukdomar. 

Informanterna i denna studie menade att konditionsinriktade aktiviteter påverkade blodsockret 

i större utsträckning än styrkeinriktade aktiviteter och effekten satt i under en längre tid. 

Återigen kan detta vara en betydande aspekt att ha med sig vid rekommendationer och råd för 

fysisk aktivitet av sjukgymnaster till denna patientgrupp. 

 

Fritz & Krook (2009) sade att fysisk aktivitet inte är en viktig del av behandlingen men att 

personer med typ-1 diabetes bör uppmuntras till fysisk aktivitet med samma argument som för 

övrig befolkning. Enligt Salem, AboElAsrar, Elbarbary, ElHilaly & Refaat (2010) så är ett 

lägre insulinintag en långtidseffekt av regelbunden fysisk aktivitet. Samtliga informanter i 

aktuell studie upplever att de mår bättre och att de går att sänka insulindoserna med upp till 30 

procent i samband med fysisk aktivitet. Detta överensstämmer med De Feo et al. (2006) som 

menar att insulindosen kan behöva sänkas med 10 – 30 procent efter fysisk aktivitet då den 

metabola effekten kan hålla i sig ett par timmar efter avslutad aktivitet. Författarna tycker att 

det här är något som bör uppmärksammas och poängteras i diskussionen om 

diabetesbehandlingen. Då insulinet och förbrukningsartiklar är kostnadsfritt för personer med 

diabetes så blir detta en kostnad för samhället (Diabetesförbundet, 2010). Därför anser 

författarna att fysisk aktivitet har fördelar både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och för 

individens välmående. Då fysisk aktivitet minskar behovet av insulin för personer med typ-1 

diabetes så gör detta fysisk aktivitet till en kostnadseffektiv behandling. Således borde 

sjukgymnaster vara en stor del i vårdteamet kring diabetespatienter pga. den kunskap kring 

fysisk aktivitet och dess effekter som sjukgymnaster besitter. Vidare anser författarna att 

fysisk aktivitet borde ses som en viktig del i behandlingen vid typ-1 diabetes.  

 

Enligt Polonsky (2002) så följde 31 – 38 procent av personerna med diabetes sällan eller 

aldrig vårdteamets rekommendationer om regelbunden motion. Det var dessutom bara 38 

procent av patienterna som regelbundet motionerade och ca en fjärdedel av patienterna 

upplevde att det var ett allvarligt problem att inte vara fysiskt aktiv. Dock ska det sägas att 
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Polonsky (2002) inte framför vilken typ av diabetes det innefattar. Det är ändå 

anmärkningsvärda siffror med tanke på betydelsen som informanterna i denna studie uppger 

att fysisk aktivitet har för att kunna leva med sjukdomen på ett bra sätt. Litteraturen säger att 

fysisk aktivitet i kombination med en bra insulinbehandling och regelbundna kontroller av 

blodsockret kan bidra till en ökad kontroll av blodsockret, även om det inte är klarlagt exakt 

vilken roll den fysiska aktiviteten har i detta (Fritz & Krook, 2009). Informanterna i aktuell 

studie sade att regelbunden fysisk aktivitet innebar att de tränade två – fem gånger per vecka. 

Detta är av vikt för sjukgymnaster att ha kunskap om vid rekommendationer och råd om 

fysisk aktivitet, då regelbunden fysisk aktivitet enligt våra informanter medför till ett bättre 

blodsocker och gör det lättare att sköta sin diabetes.  Sundin (2006) sade dessutom att 

regelbunden motion minskar risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, vilket styrker 

vikten av regelbunden fysisk aktivitet hos personer med typ-1 diabetes. 

 

Polonsky (2002) menade att det var tvetydigt hur stress påverkade blodsockernivåerna. Enligt 

ett par av informanterna i denna studie så hade stress en sådan inverkan att det höjde 

blodsockernivåerna. Författarna tolkar det som att kombinationen stress och fysisk aktivitet är 

ogynnsamt pga. svårigheterna att träna med ett högt blodsocker. 

 

Informanterna berättade att fysisk aktivitet gör att de mådde bättre och blev på bättre humör. 

Ett bra humör ledde till att de kände sig pigga och fräscha i kroppen. Det handlade både om 

ett bra blodsocker och ett generellt välmående. Detta överensstämmer med vad Hanestad 

(2006) framförde om att de som har kontroll på sin diabetes inte upplever någon försämrad 

livskvalitet. Enligt D’hooge et al. (2009) så kan fysisk aktivitet dessutom ha positiva effekter 

på generellt välmående, vitalitet samt emotionell funktion. Bättre kontroll på sin diabetes får 

informanterna med hjälp av fysisk aktivitet. Denna kunskap kan sjukgymnaster använda sig 

av för att motivera personer med typ-1 diabetes till fysisk aktivitet. 

 

Den yngsta deltagaren i studien var 23 år gammal och den äldsta 74 år, deltagarna hade haft 

typ-1 diabetes från 8 till 46 år. Författarna kan tänka sig att detta breda åldersspann påverkade 

resultatet på studien genom att den som har levt med sin diabetes i 46 år har större erfarenhet 

av sjukdomen och känner på ett annat sätt till hur kroppen påverkas av fysisk aktivitet. Den 

som har levt med sjukdomen i 8 år kanske inte har hunnit uppleva lika mycket i sin diabetes 

och kan därför ha svårare att beskriva hur den påverkas av fysisk aktivitet. Hur kroppen 

reagerar på fysisk aktivitet och hur detta hanteras på bästa möjliga sätt kan också ha påverkat 
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samt hur mycket erfarenhet individen har av att leva med typ-1 diabetes. Det faktum att det 

var både yngre och äldre deltagare påverkade troligtvis också resultatet. Då kroppen åldras så 

kan det förändras hur fysiskt aktiv individen klarar av att vara, en äldre persons upplevelse av 

fysisk aktivitet kan därför skilja sig från en yngre persons upplevelse av fysisk aktivitet. En 

annan aspekt som kan ha påverkat resultatet är att det bara var manliga deltagare i studien. 

Det är dock svårt att förutsäga om resultatet hade blivit annorlunda med deltagare från båda 

könen. För att validiteten ska vara så stark som möjligt så är det bra om urvalsgruppen ska 

efterlikna populationen, vilket är en begränsning i denna studie eftersom de informanter som 

svarade endast var män (Olsson & Sörensen, 2007).  

 

Konklusion 
I denna studie framkommer det att personer med typ-1 diabetes upplever att fysisk aktivitet 

påverkar deras blodsockernivåer, insulinbehovet och välbefinnandet. Det framkommer även 

att upplevelsen av den fysiska aktiviteten påverkas av många faktorer, så som 

blodsockernivåerna och stress. Vikten av regelbunden fysisk aktivitet och typ av fysisk 

aktivitet speglas också i upplevelsen. Informanterna betonar att fysisk aktivitet är en viktig del 

för att kunna sköta sin diabetes på ett så bra sätt som möjligt. Styrkan i resultatet av denna 

studie är att den belyser många olika faktorer som är bra att ha i åtanke i samband med fysisk 

aktivitet för personer med typ-1 diabetes. Nyttan som denna studie kan ha är att den ger ökad 

kunskap till sjukgymnaster om rekommendationer och råd för fysisk aktivitet till personer 

med typ-1 diabetes. 
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Bilaga 1  

Informationsbrev – Intervju 

Fysisk aktivitet har visats vara betydelsefull för personer med typ-1 diabetes då det kan 

påverka insulinkänsligheten på ett positivt sätt och kan ge fördelaktiga fysiologiska fördelar 

som t.ex. glukosupptaget i musklerna. Syftet med studien är att få ta del av och kunskap om 

hur du med typ-1 diabetes upplever att fysisk aktivitet påverkar sjukdomen. Kunskapen för 

personer med typ-1 diabetes upplevelse av fysisk aktivitet är en viktig del för sjukgymnaster. 

Det är viktigt för att få förståelse om vilken betydelse som fysisk aktivitet har för dig i din 

hantering av sjukdomen och för att du ska kunna få så bra hjälp som möjligt med fysisk 

aktivitet.  

 

Vi är två sjukgymnaststudenter, Henrik Karlsson och Olle Jansson, som studerar sista 

terminen på Luleå Tekniska Universitet och ska skriva ett examensarbete om personer med 

typ-1 diabetes upplevelse av fysisk aktivitet.   

Förfrågan om ett medverkande ges till dig som är diagnostiserad med diabetes mellitus typ-1. 

Ett deltagande i studien innebär att vi efter ett skriftligt samtycke kommer att kontakta dig för 

att planera in ett möte på vald plats. Under intervjun kommer Du få svara på frågorna rörande 

din egen upplevelse av fysisk aktivitet. För att delta i studien krävs det att du är över 18 år, har 

typ 1- diabetes samt är fysiskt aktiv minst 30 min/dag dvs. raska promenader. Alternativt 

intensiv motion under 20 min 3 gånger/vecka, intensiv avser märkbart ökad puls och 

andningsfrekvens. Det som förväntas av dig som blir intervjuad är att du deltar i en 

bandinspelad intervju under 40-60 minuter och att du svarar på frågorna utifrån din egen 

upplevelse angående det aktuella ämnet. 

Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst utan att ange skäl avbryta din 

medverkan i studien. Det är endast vi och vår handledare som kommer att ha tillgång till 

materialet från intervjun. Efter att materialet skrivits ned kommer det att förstöras och din 

person kommer inte att kunna identifieras i den färdiga uppsatsen.  

När uppsatsen är klar kommer den finns tillgänglig via Luleå Tekniska Universitets hemsida 

(http://epubl.ltu.se). 
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Med vänliga hälsningar/ Henrik och Olle 
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Vid frågor, kontakta oss gärna: 
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Svarstalong 
 
Jag accepterar att du kontaktar mig för eventuellt deltagande i examensarbete 
 
 
Namn:……………………………………………………………………………… 
 
Adress:……………………………………………………………………………… 
 
Telefonnummer:……………………………………………………………………. 
 
 
Returnera denna svarstalong till: 
 
Henrik Karlsson 
Olle Jansson 
Vänortsvägen 24:47 97754 Luleå 
 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 2 

Intervjuguide: 
Innan intervjun inleds, berättar vi kort om hur intervjun kommer att utföras, som t ex att vi 

kommer att använda oss av bandspelare. Vidare berättar vi om syftet med intervjun och frågar 

om intervjupersonen har några frågor intervjun börjar. Sedan frågar vi om ålder och hur länge 

personen har haft diabetes. 

 

- Upplever du att fysisk aktivitet påverkar din typ-1 diabetes? 

 

- Vilken typ av träningsform utövar du? 

 

- Hur ofta tränar du?  

 

- Hur länge har du tränat? 

 

- Påverkas ditt blodsocker av fysisk aktivitet? 

 

- Hur upplever du ditt blodsocker när du inte är fysiskt aktiv? 

 

- Hur fysiskt aktiv upplever du att du bör vara för att må bra i din diabetes? 

 

- Kan du beskriva upplevelsen före att du har varit fysiskt aktiv? 

 

- Kan du beskriva upplevelsen under att du har varit fysiskt aktiv? 

 

- Kan du beskriva upplevelsen efter att du har varit fysiskt aktiv? 

 

- Upplever du några psykiska effekter av fysisk aktivitet? 

 

Utifrån svaren på de ställda frågorna kommer vi att ställa följdfrågor som t ex: Kan du berätta 

något mer? Varför? Hur menar du med…? Kan du beskriva vad du menar med…? Kan du 

utveckla? Kan du beskriva mer? 


