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Abstract 

There are currently about 300 000 people with diabetes type 1 and type 2 in Sweden. 

Every year about 200 per 100 000 adults get diabetes. Diabetes is a serious disease and 

leads to a shortened lifespan due to the disease. Exercise brings positive effects and 

makes people with diabetes feel better as exercise improves balance in blood sugar. The 

overall aim of this study was to gain more knowledge about the need for education 

about the importance of physical activity targeted to diabetics and to gain more 

knowledge about the need for measures to promote physical activity. The specific aim 

was to investigate the obstacles and opportunities that diabetics experience to be 

physically active. The study was conducted through a qualitative study based on four 

diabetics. To analyze the results qualitative content analysis was used. 

 

The result shows that there is a need to take action against health care to improve the 

advice on how diabetics should exercise. To be close to nature and training facilities 

was important to allow physical activity. The informants described that more help from 

the community would be good to create opportunities for training, when sometimes it 

can be difficult to get out and train yourself. One measure that should be highlighted is 

targeted action with contributions to exercise, because the informants described that the 

economy will not always allow training that people want or needs. 

 

The informants in this study are physically active and this may contribute to their 

description of the opportunities and obstacles are not representative of the diabetics who 

are physically inactive. 

 
Keywords: Diabetes, Physical activity, opportunities, obstacles, experiences, 

prevention  

 

 



 
 

 

Sammanfattning 

Det finns idag cirka 300 000 personer med diabetes i Sverige. Varje år insjuknar cirka 

200 vuxna av 100 000 vuxna i diabetes. Diabetes är en allvarlig sjukdom och medför en 

förkortad livslängd på grund av sjukdomen. Motion har vistats medföra positiva effekter 

och göra att personer med diabetes mår bättre då motion ger bättre balans i blodsockret. 

Det övergripande syftet med studien var att vinna mer kunskap om behovet av 

information om vikten av fysisk aktivitet riktat till diabetiker samt att vinna mer 

kunskap om behovet av åtgärder för att främja fysisk aktivitet. Det specifika syftet var 

att undersöka vilka hinder och möjligheter som diabetiker upplever för att kunna vara 

fysiskt aktiva. Undersökningen har utförts genom en kvalitativ intervjustudie som 

baseras på 4 stycken diabetiker. För att analysera resultatet användes kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet visar att det finns ett behov av att göra insatser mot vården för att förbättra 

rådgivningen om hur diabetiker bör träna. Närhet till naturen och träningsanläggningar 

upplevdes vara viktigt för att möjliggöra fysisk aktivitet. Informanterna beskrev att mer 

hjälp från samhället vore bra för att skapa möjligheter till träning när det kan vara svårt 

att ta sig ut och träna själv. En åtgärd som bör belysas är riktade insatser med bidrag till 

träning eftersom informanterna beskrev att ekonomin inte alltid tillåter den träning 

personer önskar eller behöver.  

Informanterna i studien var fysiskt aktiva och detta kan bidra till att deras beskrivning 

av möjligheter och hinder inte är representativa för de diabetiker som är fysisk inaktiva. 

Nyckelord: Diabetes, fysisk aktivitet, möjligheter, hinder, upplevelser, prevention
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Inledning 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som ett tillstånd av fullkomligt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom. WHO 

presenterade år 1986, en handling för att uppnå Hälsa för alla till och med år 2000 och 

fortsatt löpande därefter. Hälsa för alla är en vision som syftar till att säkra hälsan och 

välbefinnandet för människor runt om i världen (WHO, 1986).  

Folkhälsa beskrivs som befolkningens hälsotillstånd. En bra folkhälsa handlar inte 

bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt utan även vara så jämt fördelad över 

befolkningen (FHI, 2006:13). 

År 2002 beslutade Sveriges regering om ett förslag om ett övergripande nationellt 

folkhälsomål för att främja hälsa bland befolkningen. Målet var ”att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” 

(Prop, 2002/03:35). Där ingick de 11 folkhälsomålen som inkluderar ett stort antal 

områden inom politiken för att främja folkhälsoarbetet. Viktigast är att förbättra 

hälsan i de grupper som är mest utsatt för ohälsa (Prop, 2002/03:35). 

Ett av dessa folkhälsomål är målområde 9, ökad fysisk aktivitet, som syftar till att 

främja den fysiska aktiviteten hos befolkningen. Regelbunden fysisk aktivitet främjar 

hälsa och välbefinnande och har även en sjukdomsförebyggande effekt på vissa 

sjukdomar (FYSS, 2008).  

Bakgrund 

Diabetes mellitus 
Diabetes eller diabetes mellitus som betyder ” det som passerar kroppen med smak av 

honung” som syftar på den stora mängden urin som passerar kroppen där urinen 

smakar sött som honung. Tidigare kallades diabetes för sockersjuka och är en kronisk 

sjukdom som innebär att sockerhalten i blodet är förhöjd. För att ställa diagnosen 

diabetes mäts i första hand koncentrationen av socker i blodet (Alvarsson et al, 2010). 

Klassiska tecken på diabetes är ökad trötthet, viktnedgång, törstig och att personen 

kissar mycket. Det finns olika sorters diabetes, de vanligaste är diabetes typ-1 och 

typ-2. 
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Symptomen för diabetes typ-2 kan komma smygande och då vara svår att upptäcka 

till en början. Förekomsten av typ-2 diabetes ökar främst efter 40 års ålder och är en 

form av vuxen diabetes även förr kallad åldersdiabetes (Pellmer et al, 2007) Idag 

upptäcks dock typ-2 diabetes hos allt yngre människor. Ärftlighet är en central 

orsaksfaktor till typ-2 diabetes och när bukfetma och fysisk inaktivitet tillkommer 

ökar risken för sjukdomen avsevärt. Personer med typ-2 diabetes är ofta inte beroende 

av insulintillförsel eftersom produktionen av insulin inte är helt utslagen utan det 

råder brist på insulin i kroppen, där övervikt och fetma kan vara en bidragande faktor 

till bristen (Alvarsson et al, 2010). 

Typ-1 diabetes tidigare kallad ungdomsdiabetes kan uppkomma i alla åldrar men 

vanligast är bland barn och unga vuxna(Socialstyrelsen, 2005). Typ-1 är en så kallad 

autoimmun sjukdom som karaktäriseras av att kroppens eget immunförsvar angriper 

de celler där insulinet bildas (Alvarsson et al, 2010). En person med typ-1 diabetes 

har ingen eller en försvagad insulinproduktion och måste kompensera bristen i form 

av tillförsel med insulin. Tillförsel i form av sprutor eller en pump med insulin bärs 

ofta på magen för att reglera socker nivåerna i blodet (Alvarsson et al, 2010). 

De följdsjukdomar som kan uppkomma vid diabetes är försämrad syn, skador på 

njurar och fötter. Efter längre tid kan åderförkalkning i blodkärlen i hjärtat, hjärnan 

samt benen uppstå. Risken att drabbas av följdsjukdom blir större desto längre en 

person haft diabetes. Det viktigaste för att förebygga dessa komplikationer är att hålla 

så jämn blodsockernivå som möjligt(Engdahl, 2005). 

Motion är bra och gör att personer med diabetes mår bättre då motion ger bättre 

balans i blodsockret. Behandling av typ-2 diabetes utgörs främst av en förändring i 

livsstil då bra kost och fysisk aktivitet är centralt. Räcker inte det kan behandling i 

form av tabletter för att reglera insulinhalten förekomma (Alvarsson et al, 2010).  

Data från socialstyrelsen (2005) visar att det finns cirka 300 000 personer med 

diabetes i Sverige. Diabetes är vanligare bland män där 3,5 procent har diagnosen och 

kvinnor något lägre där 2,8 procent har diabetes. Varje år insjuknar cirka 200 av 100 

000 vuxna i diabetes. Diabetes är en allvarlig sjukdom och medför en förkortad 

livslängd på grund av sjukdomen. Antalet diabetiker har sedan 1980-talet ökat med 50 

procent till följd av dels att befolkningen blivit äldre men även på grund av en 

minskad dödlighet (Socialstyrelsen, 2005). 
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Fysisk aktivitet 
Fysisk inaktivitet är enligt Världshälsoorganisationen (WHO) en av de tio viktigaste 

riskfaktorerna för ohälsa i världen(WHO, 2002). 

I denna studie kommer fysisk aktivitet definieras enligt Statens folkhälsoinstitut som 

menar all typ av rörelse som ger en ökad energiomsättning (FHI, 2006:13). Även ord 

som motion och träning förekommer i uppsatsen och definieras på samma sätt som 

fysisk aktivitet. 

Nya rekommendationer för vuxna gällande fysisk aktivitet från 18 år och uppåt är 

framtagna av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) och blev antagna i november 

2011 av Svenska Läkaresällskapet (FYSS, 2011).  Tidigare rekommendationer beskrev 

endast att 30 minuter samlad fysisk aktivitet varje dag vara bra för hälsan. 

Rekommendationerna är att vara fysisk aktiv i sammanlagt minst 150 minuter i veckan 

där intensiteten bör vara minst måttlig intensitet. Aktiviteterna bör spridas ut över flera av 

veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter. Ett exempel på denna 

rekommendation är 30 minuters rask promenad 5 dagar i veckan. Alternativt 20-30 

minuters löpning 3 dagar per veckan eller en kombination av promenad och löpning 

(FYSS, 2011).  

Ungefär 60 % av den vuxna befolkningen i världen idag kommer inte upp i den 

rekommenderade nivån av vardaglig fysisk aktivitet (Leijon, 2009).  

Diabetes och fysisk aktivitet  
Diabetes är kopplad till en stor ökad risk för utvecklande av hjärt-kärlsjukdom. Det är 

därför viktigt med fysisk aktivitet för denna patientgrupp. Fysisk aktivitet kan leda till 

minskad risk för hjärtsjukdom, exempelvis genom ett sänkt blodtryck (Peirce, 1999). 

Enligt Socialstyrelsen (2005) är diabetes typ- 1 och typ- 2 vanligare bland fysiskt 

inaktiva än personer som är fysiskt aktiva.  För att få största möjliga positiva effekt av 

fysisk aktivitet är regelbundenhet viktigt.  

Det finns inget som talar för att fysisk aktivitet kan förebygga uppkomsten av diabetes 

typ-1. Det finns däremot studier kring prevention av diabetes typ-2 som talar för att 

det går att förebygga risker av diabetes genom fysisk aktivitet. En studie gjord i Kina 

på 577 kvinnor och män i riskzon att utveckla diabetes fördelades i fyra grupper med 

en kontrollgrupp, däribland en grupp med enbart fysisk träning som behandling. 

Studien visade att efter 6 år hade typ 2-diabetes utvecklats hos 67,7 procent av 
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individerna i den obehandlade kontrollgruppen. Detta jämfört med endast 41,1 

procent i gruppen som var ordinerad motion (Pan et el, 1997). 

Finländska forskare gjorde en studie på 522 överviktiga medelålders kvinnor och män 

där genom förbättrade mat och motionsvanor efter 5–6 år kunde minska risken att 

insjukna i typ 2diabetes med 58 procent (Tuomilehto et el, 2001). Forskningen har 

gett stöd för att fysisk aktivitet har en positiv effekt på personer med typ-2 diabetes.  

För att minska riskerna med som diabetes medför rekommenderas fysisk aktivitet till 

diabetes typ-1 och typ-2 och patienter bör, som de flesta andra människor, vara fysiskt 

aktiva i minst 30 minuter dagligen.  Intensiteten bör vara minst måttlig grad, såsom 

raska promenader, cykling med mera. För att uppnå ytterligare hälsoeffekter bör detta 

kombineras med fysisk aktivitet med något högre intensitet 2–3 gånger per vecka, 

exempelvis motionsgymnastik, bollsporter, skidåkning, simning eller liknande(FYSS, 

2008). Rekommendationerna gällande fysisk aktivitet måste anpassas till personens 

fysiska status men även till grad och vilken form av diabetes personen har (FYSS, 

2008). En viktig faktor att ta hänsyn till vid träning är att det kan orsaka lågt 

blodsocker och därför är det viktigt vid längre träningspass att ta med sig något att äta 

i form av druvsocker eller dylikt (Alvarsson et al, 2010). 

Beroende på vilken diabetes en person har skiljer sig rekommendationerna något i 

vilken typ av motionsform som bör utföras(Agardh et al, 2010).  Agardh (2010) 

skriver att för typ-1 diabetes finns ingen anledning att rekommendera någon särskild 

typ av motion dock är det bra med aktiviteter där stora muskelgrupper aktiveras så 

som skidåkning. Vid diabetes typ-2 är aktiviteter som tränar uthållighet bra eftersom 

de har positiva effekter på hjärt- och lungfunktionen samt styrketräning då de 

påverkar sockret i blodet positivt och minskar därmed risken för 

blodsockerfall(Agardh et al, 2010 ). För en diabetiker är regelbundenhet i träningen 

att föredra för att den fysiska statusen ska förbättras och på sikt även minska de 

följdsjukdomar som kan komma med sjukdomen (Andersson, 2006). Regelbundenhet 

flera dagar i följd eller exempelvis varannan dag och tid på dagen aktiviteten 

utförs(American Diabetes Association,2007). Störst vinster och effekter med att 

utföra fysisk aktivitet är personer som inte rör sig alls eller väldigt lite mot de som rör 

sig exempelvis 3 gånger och ökar till 5 gånger i veckan. All motion är bra och alla bör 
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välja något som passar dem, viktigt är att ta hänsyn till andra sjukdomar i 

kombination med diabetes då aktiviteten måste anpassas efter detta(Engdahl, 2005). 

Socialstyrelsens riktlinjer 
Socialstyrelsen har tagit fram Nationella riktlinjer för hur diabetesvården ska bedrivas 

i Sverige. Riktlinjerna ska finnas som ett stöd för beslutsfattare inom hälso-och 

sjukvården för att utveckla nya metoder samt avveckla de metoder utan resultat.  

För att förebygga komplikationer vid diabetes bör Hälso- och sjukvården erbjuda råd 

och stöd för ökad fysisk aktivitet till patienter med diabetes typ-2 samt typ-1. Trots 

bland annat Fysisk aktivitet på recept (FaR) som resurs är detta i mindre grad 

implementerat inom diabetesvården(Nationella riktlinjer för diabetesvård, 2010). Idag 

är kunskaperna oklara på vilken metod och form av fysisk aktivitet som är bäst och 

ger störst effekt vid diabetes(Nationella riktlinjer för diabetesvård, 2010). 

I diabetesvården är det vanligt att i stor utsträckning arbeta med flera områden inom 

sjukvården för att tillsammans med patienten sätta upp mål i behandlingen. Målen 

sätts upp med tanke på livskvalitet och risken för komplikationer i behandlingen. 

Diabetessköterskan och diabetesläkaren har främsta rollen i behandling, med i teamet 

finns ofta dietister, fotvårdsspecialister och sjukgymnaster. Inom diabetesvården har 

patientutbildning inom egenvård en central roll och ingår som en naturlig del för att 

behandlingen ska få störst verkan(Nationella riktlinjer för diabetesvård, 2010).  

Det är viktigt med insatser mot denna grupp då ofta komplikationer som leder till 

sjukskrivning, behov av omsorg och sjukvård, sjukdomen skapar i och med detta stora 

kostnader för samhället(Nationella riktlinjer för diabetesvård, 2010). 

Nationella Diabetesregistret 

Ett av världens största patientregister med diabetes finns i Sverige och är de 

Nationella Diabetesregistret (NDR). I registret finns data om nästan hela Sveriges 

diabetiker, registreringen är frivillig och sker via sjukhus och vårdcentraler där 

uppgifter om patienten förs in. Det främsta syftet är att kunna kvalitetsgranska 

diabetesvården för att kunna säkerställa att vården är lika bra vart man är bor i landet. 

NDR bidrar till att patienter ska ha mer inflytande och medverkan för att 

behandlingen ska underlättas. (NDR, 2010) 
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Problemformulering 
WHO (1986) stadgan beskriver hälsofrämjande arbete som den process som gör det 

möjligt för människor att öka kontrollen över och förbättra sin hälsa. 

 Hälsofrämjande arbete ska även ge människor möjlighet och förutsättningar att uppnå 

sin fulla hälsokapacitet. Möjligheter och förutsättningar skapas bland annat genom 

stödjande miljöer kring individen för att underlätta att denne gör hälsosamma val. 

Mot bakgrund att diabetes är vanligare bland fysiskt inaktiva än fysiskt aktiva samt 

gemensamt för båda typerna av diabetes är att fysisk aktivitet är bra och uppmuntras 

för denna patientgrupp. Är det då så att personer med diabetes känner sig motiverade 

till att vara fysisk aktiv? Vilka hinder och möjligheter upplevs existera för att vara 

fysisk aktiv?  

Syfte 

Det övergripande syftet med studien var att vinna mer kunskap om behovet av 

information om vikten av fysisk aktivitet riktat till diabetiker samt att vinna mer 

kunskap om behovet av åtgärder för att främja fysisk aktivitet. 

Det specifika syftet är att undersöka vilka hinder och möjligheter som diabetiker 

upplever för att kunna vara fysiskt aktiva.  

Metod   

Studiedesign 

För att uppnå syftet har en kvalitativ intervjustudie gjorts med en beskrivande design 

för att synliggöra de möjligheter och hinder som upplevs. 

Urval 

Kriteriet för informanterna var att de skulle ha diabetes typ-1 eller typ-2. Åldrarna 

skulle ligga mellan 30-60 år då större chans förelåg att typ-1 eller typ-2 fanns bland 

informanterna. Både män och kvinnor deltog då det endast finns en marginell skillnad 

i förekomst av diabetes bland könen, 3,5 respektive 2,8 procent i befolkningen. 

I studien avvändes ett bekvämlighetsurval i stället för mer sofistikerade metoder på 

grund av tidsbegränsning. Trost beskriver bekvämlighetsurval genom att man tar de 
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personer man kan ta eller finna till sin studie exempelvis genom annonser eller 

liknande (Trost, 2005). För att komma i kontakt med intervjudeltagarna tillfrågades 

personer i min närhet om de kände till deltagare som kunde passa urvalskriterierna, 

vilket sedan resulterade i personer att intervjua. Informanterna fick sedan 

missivbrevet via e-post. Deltagarna var inte kända för författaren innan studiens 

genomförande.    

Urvalet bestod av 4 informanter varav 3 män och 1 kvinna. Tre informanter hade typ-

1 och 1 typ-2 diabetes. Åldrarna var 32, 45, 47 samt 51 år, dessa har haft diabetes i 45, 

18, 15 samt 13 år. Inget bortfall förekom och alla informanter svarade på alla frågor.  

Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av strukturerade samt semi-strukturerade intervjufrågor. För 

att säkerställa att syftet uppfylldes togs en intervjuguide fram med två delar (Bilaga 2).  

I första delen av intervjun fick informanterna svara på strukturerade frågor som 

bestod av fasta, allmänna frågor om bakgrund samt fysisk aktivitet, där informanterna 

själva fick skriva eller kryssa i svaren. Frågorna var utformade enligt en kvantitativ 

ansats.  

Andra delen bestod av semistrukturerade intervjufrågor kring möjligheter och hinder 

för fysisk aktivitet, information om fysisk aktivitet vid diabetes samt underlättande för 

att vara mer fysisk aktiv. Semistrukturerade frågor är lämpliga då man vill undersöka 

ett specifikt område närmare, där informanten uppmuntras att berätta mer fritt kring 

ämnet (Polit et al, 2012) Då ges större möjlighet att utveckla svaren vilket kan ge en 

djupare förståelse inom ämnet.  

Som avslut tillfrågades informanten om denne önskade delge ytterligare information 

kring ämnet för att inte missa eventuella åsikter.  

Intervjuerna genomfördes individuellt mellan informant och författare. Innan 

intervjun påbörjades presenterades ämnet och syftet för att få rätt fokus på svaren från 

informanterna och för att få igång dennes tankar kring ämnet. 

Intervjufrågorna till de allmänna frågorna och specifikt frågorna angående måttlig och 

ansträngande fysisk aktivitet är hämtade från Statens folkhälsoinstitut (Boström, et al, 

2008:06) samt ursprung från IPAQ (International Physical Activity Questionnaire). 
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Frågan om ansträngande fysisk aktivitet från IPAQ översattes till svenska och fasta 

svarsalternativ infördes enligt svarsalternativen från frågan om måttlig fysisk aktivitet 

från Statens folkhälsoinstitut.   

För att se om intervjufrågorna svarade mot mitt syfte gjordes en pilotintervju på en 

person i min närhet för att se om oklarheter uppkom. Därefter gjordes vissa 

justeringar angående meningsuppbyggnad då frågorna upplevdes som svåra. Efter 

justeringarna genomfördes studien.   

Därefter skickades förfrågan om deltagande av studien till informanterna via ett brev 

(Bilaga 1) till deras e-post. I brevet beskrivs bland annat syftet, att intervjun var 

frivillig samt att de vid intresse skulle kontakta mig för att boka tid för en intervju. I 

missivbrevet beskrivs även tiden för intervjuerna som uppskattades till ca 30 minuter, 

vilket visade sig var väl tilltaget då intervjuerna tog cirka 15- 20 minuter. 

Intervjuerna spelades in efter godkännande av informanterna som tillfrågades innan 

intervjuerna påbörjades, ingen informant nekade till ljudinspelningen. Intervjuerna 

utfördes hemma hos informanterna samt på deras jobb i avskilda rum. Detta möjliggör 

att informanterna känner sig mer bekväma under intervjun. Samtliga intervjuer 

genomfördes av författaren.  

Dataanalys 

Metoden som används för att analysera intervjumaterialet var en kvalitativ 

innehållsanalys som har inspirerats av Graneheim och Lundman (2004).  

Det inspelade materialet transkriberades ordagrant samma dag eller dagen efter 

intervjuernas genomfördes. Det finns två sätt att analysera materialet, manifest eller 

latent, beroende på vilken tolkning som eftersträvas. I denna studie används manifest 

nivå, det vill säga materialet som används är det som uttrycks direkt i texten från 

intervjuerna.  

Efter transkriberingen lästes textmaterialet igenom några gånger för att försöka få en 

övergripande bild av svaren. Svaren kortades sedan ner så endast meningsbärande 

enheter trädde fram som svarade på frågeställningarna. Varje meningsbärande enhet 

lästes igenom och kondenserades för att göra texten lätthanterlig. Innehållet i det 

kondenserade materialet tolkades till koder som beskriver det centrala för den 

meningsbärande enheten. Denna process visas i bilaga 4. För att strukturera upp 
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koderna sammanfördes de utifrån likheter i flera underkategorier. Underkategorierna 

tolkades för att sedan bilda huvudkategorier detta gjordes för att få en tydligare bild 

av informanternas åsikter(Graneheim, Lundman, 2004). 

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådets riktlinjer (2002) beskriver de forskningsetiska regler som bör tas 

hänsyn till vid all forskning, det olika forskningsetiska aspekterna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

beskrivs nedan.    

Informationskravet  

Det ansvar författaren har till de deltagare som ska ställa upp i studien att informera 

om studien och dess syfte. Vid utskick av missivbrev informerades personerna om 

studien och dess syfte samt deras roll som informanter om de väljer att delta i studien. 

(bilaga 1) 

Samtyckeskravet 

Information gavs till deltagarna att deras deltagande är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas utan att ge någon anledning. Detta står tydligt i missivbrevet som skickades 

ut (bilaga 1).  

Konfidentialitetskravet 

Jag säkerställer att den information jag fått tillhandahålla enbart används för denna 

studie. All insamlad data bevaras på ett säkert sätt och endast jag får tillgång till 

materialet. Deltagarnas identitet har tagits bort från intervjumaterialet.  

Nyttjandekravet 

Uppgifter om intervjupersonerna används enbart för studiens syfte och kommer inte 

utlånas till andra syften. 
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Resultat 

Nedan redovisas resultat från intervjuerna. Resultatet består av två delar varav den 

första delen visar svaren på de allmänna frågorna kring fysisk aktivitet och den andra 

delen visar svaren från intervjufrågorna.      

Fysisk aktivitet 

Vid frågan om måttlig fysisk aktivitet svarade 2 personer av fyra att dem tränade mer 

än 3h/veckan, men mindre än 5h/ vecka. De övriga 2 informanterna tränade 5h/vecka 

eller mer. 

Ansträngande fysisk aktivitet tränade 1 person mellan 1-3h/vecka. Resterande 3 

personer tränade ansträngande fysisk aktivitet mer än 3h, men mindre än 5h/ vecka.  

Intervju 

Nedan redovisas svaren från intervjufrågorna.  

Analysen av intervjufrågan ”Ser du några fördelar/vinster med att vara fysisk aktiv” 

visas i tabell 1. Där framträdde 3 underkategorier och huvudkategorin ”förbättrad 

fysisk och psykisk hälsa” som det centrala i analysen.    

Tabell 1. Informanternas beskrivning av fördelar och vinster med att vara fysisk aktiv.  

Huvudkategori Förbättrad fysisk och psykisk hälsa 
Underkategori Sockerbalansen 

förbättras vid 

träning. 

Man mår 

bättre och 

allmänna hälsa 

främjas 

 

Positiva fysiska och 

psykiska effekter 

Koder Träna för 

sockerbalansen 
 
Sämre värden utan 

träning 

 
Bättre värden vid 

träning 
 
Träning hjälper vid 

lågt socker 
 
Mindre insulin vid 

träning 
 
Sockret stabiliseras 

Man mår bättre 
 
Kroppen mår 

bättre 
 
Klara krämpor 

bättre 
 
Man blir 

piggare 
 
Bättre balans 

ger välmående 
 
Bättre liv av 

träning 

Mindre 

humörsvängningar 
 
Fysiska påverkar 

psykiska 
 
Positivt psykiskt och 

fysiskt 
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Analysen av intervjufrågan ”Har du fått information om fördelar kring fysisk aktivitet 

för att minska riskerna med diabetes?” visas i tabell 2. Där framträdde 3 

underkategorier och huvudkategorin att det fanns ”olika aspekter på information.” 

Tabell 2. Informanternas upplevelser av information om fördelar kring fysisk aktivitet 

för att minska riskerna med diabetes.  

 

 

 

 

 

 

 

Huvudkategori Olika aspekter på information  
Underkategorier Källor för 

information 
 

Kvalité på 

informationen 
 

Tips på fysisk 

aktivitet 
 

Koder Information på 

sjukhuset 
 
Information via 

föreläsningar och 

läkare 
 
Av läkare och 

sköterska 
 
Information från 

dietist 
 
Egenhämtad 

information 

Mycket bättre 

information med åren 
 
Informationen skiljer 

sig mellan sjukhusen 
 
Mer insatt än läkarna 
 
Mindre information 

för jag själv har träna 
 
Jag har fått bra 

information 
 
Bra information från 

läkare och sköterska 
 
Sämre information 

förr 

 
Mindre aktiv ger mer 

hjälp 
 
Bolla ideér med 

läkarna 

Träningen behöver 

inte vara regelbunden 
 
Generell information 

om motion 
 
Bra med jämn nivå på 

träningen 
 
Ingen specifik 

information 
 
Mängden träning 

spelar mindre roll 
 
Inget korttidsinsulin 

vid elitträning 
 
Bra med träning då 

och då 
 
Träningen blir 

regelbunden 
 

 



 

12 
 

Analysen av intervjufrågan ”Upplever du att det finns möjlighet för dig att vara fysisk 

aktiv?” visas i tabell 3. Där framträdde 5 underkategorier samt 

huvudkategorierna ”människans möjligheter att motivera till träning” och ”samhället 

möjliggör till träning”. 

Tabell 3. Informanternas upplevelser av möjligheter för att vara fysisk aktiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudkate

gori 
Människans möjligheter att 
motivera till träning 

Samhället möjliggör till träning  

Underkate

gorier 
Karaktären 

kan 

möjliggöra 

träning. 

Socialt stöd 

motiverar till 

träning   

Närhet till 

naturen 
Jobbets 

möjlighet för 

träning  

Närhet till 

tränings- 

anläggningar 

Koder Jag tar den tid 

jag hinner 

och kan. 
 
Karaktären 

möjliggör 

träning 

Lättare att träna 

när någon 

peppar 
 
Familjen 

underlättar 

träning 
 
Barnen 

underlättar aktiv 

fritid 
 
Familjen kan 

utnyttjas till 

träning 
 

 

 

Bra grön- 

områden 

nära 

hemmet 
 
Närheten till 

naturen 
 

 

På jobbet 

finns 

möjlighet till 

träning 
 
Cykel till och 

från jobbet 
 
Halvtid 

möjliggör 

träning 
 
Styra 

arbetstiderna 

för att 

underlätta 

träning 
 
Friskvårdstim

mar möjliggör 

träning 

Gym-

anläggningar 

för träning 
  

 
Elljusspår så 

kvällsträning 

är möjlig 
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Analysen av intervjufrågan ”Ser du några hinder i ditt liv för att vara fysisk aktiv?” 

visas i tabell 4. Där framträdde 4 underkategorier samt ”familjen som begränsning” 

och ”sjukdomens effekter försvårar träning” som 2 huvudkategorier. 

Tabell 4. Informanternas upplevelse av hinder för att vara fysisk aktiv. 

Huvudkategorier Familjen som 

begränsning 
Sjukdomens effekter försvårar träning 

Kategorier Familjelivet 

som 

begränsning av 

träning 

Frisk för att 

möjliggöra 

träning   
 

Diabetes 

försvårar 

spontanträning   

Stöd från 

vården 

Koder Familjen tar tid 

från träningen 

 
Familjen 

begränsar 

utöver jobbet 

 

Skador och 

krämpor 

sätter stop 

oftare 
 
Åldern 

minskar 

träningen 

Hinna ta insulin 

lagom till träning 

 
Balansera 

insulinnivå med 

träning 

 
Svårt att 

spontanträna på 

grund av diabetes 

 

Finns det hjälp 

vid 

följdsjukdomar 

 
Fotvårdsbidrag 

har dragits in 
 

 

 

Analysen av intervjufrågan ”Finns det något som skulle kunna hjälpa/underlätta för 

dig att vara mer fysisk aktiv?” visas i tabell 5. Där framkom 4 underkategorier 

samt ”egen planering” och ”ökat stöd från samhället” fram som två huvudkategorier.  

Tabell 5. Informanternas upplevelser av vad som skulle underlätta att vara mer fysisk 

aktiv. 

Huvudkategorier Egen 

planering 
Ökat stöd från samhället  

Kategori Planering 

vid träning 

underlättar 

Kostar att 

vara aktiv 

 

Stöttning vid 

följdsjukdomar 
Hjälp vid längre 

sjukdomstid 

Koder Bättre 

planering 

skapar tid på 

helger 

 
Bättre 

planering 

Dyrt att 

träna på 

gym 

 
Samhället 

hjälper med 

kostnader 

Vården stöttar vid 

följdsjukdom för 

framtiden 

 
Mer Information 

på mindre orter 

Träningsuppehåll 

gör de svårt att 

börja igen 

 
Stöd vid 

träningssvårigheter 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Det specifika syftet med studien var att undersöka vilka hinder och möjligheter som 

diabetiker upplever för att kunna vara fysiskt aktiva. Resultatet kan fungera som en 

vägvisare till insatser för att förbättra möjligheterna för diabetiker att vara fysiskt 

aktiva.  

Det som framkom under studien var att informanterna ansåg att det inte fanns något 

negativt med att vara fysisk aktiv. Fördelarna upplevdes som självklara. Mycket beror 

förmodligen på att informanterna redan hade en hög grad av fysisk aktivitet och 

därför hade lättare att se fördelarna.  Huvudkategorin för när informanterna beskrev 

möjligheterna till träning blev ”förbättrad fysisk och psykisk hälsa”. De 

underkategorier som framkom var att ”sockerbalansen förbättras vid träning”, ”man 

mår bättre och den allmänna hälsan främjas” samt att träning har ”positiva fysiska och 

psykiska effekter” på hälsa.  

Enligt studien uppnår alla informanter rekommendationer om 30 minuters 

måttlig/ansträngande aktivitet om dagen. För att uppnå rekommendationerna för 

fysisk aktivitet bör mängden träning ligga på mer än 3h, men mindre än 5h/vecka. 

Graden av fysisk aktivitet bör antingen ligga på ansträngande eller måttlig. Ytterligare 

hälsoeffekter kan uppnås vid 5h/vecka eller mer. (Boström, et al, 2008:06)  

Att ytterligare hälsoeffekter kan uppnås av att träna mer än 5h/vecka är inget som 

informanterna nämner i studien. Dock skall tilläggas att enligt ett råd som 

informanterna fått så skulle en träningsmängd av motsvarande ”elitnivå” göra att en 

diabetiker inte behöver ta ett korttidsinsulin. Huruvida träning på elitnivå motsvarar i 

mängden träningen på en vecka är oklart. 

För att förebygga komplikationer vid diabetes bör Hälso- och sjukvården erbjuda råd 

och stöd för ökad fysisk aktivitet till patienter med diabetes typ-1 samt typ-2 (NDR, 

2010). Resultaten visade att informanterna fått information om fysisk aktivitet för att 

minska riskerna med diabetes antingen från sjukhuset eller genom egenhämtad 

information kring ämnet. Det som framkommit under studien var att det finns olika 

aspekter att se på informationen, bl.a. kvalitén och råd om olika typer av fysisk 

aktivitet. Några råd som informanterna fått på sjukhusen var t.ex. att träningen bör 
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vara regelbunden. En annan person beskriver däremot att informationen handlat om 

att träningen inte behöver vara regelbunden utan endast att man ska hålla en jämn 

nivå och träna då och då. Idag är kunskaperna oklara på vilken metod och form av 

fysisk aktivitet som är bäst och ger störst effekt vid diabetes(Nationella riktlinjer för 

diabetesvård, 2010).  Dock skriver Andersson (2006) att regelbundenhet i träningen är 

att föredra för att den fysiska statusen ska förbättras och på sikt minska risken för 

följdsjukdomar(Andersson, 2006). Det visar att det råder ett visst stöd för att 

regelbunden träning är att föredra vid diabetes.  

De specifika råden från sjukhusen har i nästan alla fall uteblivit för informanterna t.ex. 

vad för sorts träning som bäst bör utföras, informationen var endast att det är bra att 

röra på sig av något slag. En informant beskrev dock att rådet om denne vela minska 

korttidsinsulinet var att träna på elitnivå. Agardh (2010) skriver att vid typ-1 diabetes 

så finns det ingen anledning att rekommendera någon särskild någon särskild typ av 

motion dock är det bra med aktiviteter där stora muskelgrupper aktiveras så som 

skidåkning. Vid diabetes typ-2 är aktiviteter med uthållighet bra eftersom de har 

positiva effekter på hjärt- och lungfunktionen samt styrketräning då de påverkar 

sockret i blodet positivt och minskar därmed risken för blodsockerfall(Agardh et al, 

2010).  Information kring mer specifik träning riktat till de olika typerna av diabetes 

bör vara något som sjukhusen förmedlar till sina patienter eftersom informanterna 

beskriver sig inte fått någon sådan. 

Majoriteten av informanterna säger att informationen om fysisk aktivitet har varit bra, 

det finns dock en viss kritik. Informationen har skiljt sig mellan sjukhusen och 2 

personer beskriver att de fått mindre hjälp och råd när de själva redan är och har varit 

fysiskt aktiva. En informant anser sig själv varit mer insatt än personalen på sjukhuset 

i många fall. Detta kan tyda på att läkarna i många fall inte vet vilka träningsmetoder 

som de bör rekommenderas och att de då kanske ”nöjer” sig med att patienten bara är 

aktiv av något slag. NDR genomför kvalitetssäkring av diabetesvården och borde 

kunna se till att informationen förbättras och ser likadan ut över hela landet.  

Informanterna ansåg att det finns goda möjligheter för att vara fysisk aktiv. 

Möjligheterna kan delas upp i 2 huvudkategorier. En huvudkategori är att samhället 

möjliggör träning. Jobbet visar sig innehålla en aspekt som spelar in och flertalet 

informanter beskrivet att de har möjlighet att träna i anslutning eller kombination med 
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jobbet kan då anpassa arbetstiderna till träningen. Närhet till att kunna utnyttja 

naturen till träning samt närhet till träningsanläggningar, så som gym och elljusspår, 

är en aspekt som visar på att samhället har ett stort ansvar för att öka möjligheterna 

till fysisk aktivitet. 

Den andra huvudkategorin är människans möjligheter att motivera till träning. 

Karaktären möjliggör träning och det är endast den som sätter stop beskrivs av 

informanterna där individen planerar och tar den tid som finns till träning. Socialt stöd 

och som motivator i form av familjen är ännu en aspekt som påverkar möjligheterna 

till att träna. Ett exempel som nämns i studien är när barnen eller sambon också tränar 

så man får sällskap och alla i familjen kan peppa varandra att träna. Inom 

diabetesvården har patientutbildning inom egenvård en central roll och ingår som en 

naturlig del, detta för att behandlingen ska få störst verkan(Nationella riktlinjer för 

diabetesvård, 2010).  Alla informanter utövar egenvård då de tränar för att hålla sig 

frisk och må bra. De ser möjligheter till träning på olika platser och chansen ökar att 

de verkligen tränar.    

Informanterna beskrev även hinder för träning där huvudkategorierna ”familjen som 

begränsning” samt ”sjukdomens effekter försvårar träningen” framkom. Familjelivet 

beskrivs som ett hinder som kan ta tid från träningen och begränsar utövandet i den 

mängd informanterna ibland skulle önska. Flera ansåg att följdsjukdomar och 

sjukdomar i och med åldern begränsar möjligheten till träning. Följdsjukdomar som 

exempelvis ”dåliga fötter” är något som oroar och önskemål om hjälp vid 

följdsjukdomar är något som efterfrågas. Riktlinjerna beskriver att det är viktigt med 

insatser mot diabetespatienter då ofta komplikationer förekommer, som leder till 

sjukskrivning, behov av omsorg och sjukvård. Sjukdomen skapar i och med detta 

stora kostnader för samhället(Nationella riktlinjer för diabetesvård, 2010). 

I studien framkommer att diabetes försvårar spontanträning, eftersom insulinet måste 

anpassas och balanseras till rätt tid för träning. Detta är en svår avvägning då motion 

beskrivs som en bra metod för att få en balans i blodsockret (Alvarsson et al, 2010). 

Informanterna ansåg att för att underlätta deras träning var mer planering och 

samhällets stöd två huvudämnen. Mer planering för träning skulle underlätta, det är då 

upp till individen att skapa den tiden för träning.  
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Ekonomin ses av flera i studien som ett hinder för att kunna träna även fast personen 

verkligen har ett intresse för det. Exempelvis är kostnaderna för att gå på en 

träningsanläggning avskräckande i många fall. I de nationella riktlinjerna för 

diabetesvård skriver de att trots ”Fysisk aktivitet på recept” (FaR) som resurs är detta 

i mindre grad implementerat inom diabetesvården idag. (Nationella riktlinjer för 

diabetesvård, 2010). Dock framkommer det inte i studien om informanterna fått 

utskrivet FaR. Hade informanterna fått ett recept på träning kan chansen öka att 

träningen verkligen blir av och kan utnyttjas på en träningsanläggning där effekten 

också kan öka. I en kinesisk studie bland 577 kvinnor och män i risk för att utveckla 

diabetes ordinerades fysisk aktivitet som behandling och studien visade att efter 6 år 

hade typ 2-diabetes utvecklats hos 67,7 procent av individerna i den obehandlade 

kontrollgruppen i jämförelse med endast 41,1 procent i gruppen som var ordinerad 

motion. (Pan, 1997) I denna studie visade sig motion ha positiv inverkan på om en 

person utvecklar diabetes typ-2 eller inte. Detta kan ses som en ytterligare anledning 

till att skriva ut FaR. Eftersom alla informanter i den här studien kommer upp i den 

rekommenderade nivån av fysisk aktivitet varje vecka så kan detta ses som en 

förklaring till att FaR inte skrivs ut i dessa fall.   

Vid fortsatta studier inom området vore det intressant att intervjua diabetesläkare och 

sjuksköterskors syn på fysisk aktivitet då denna studie tog upp diabetikers syn på 

möjligheter och hinder. Vilka kunskaper har de om fysisk aktivitet för att minska 

riskerna med diabetes? Vilket stöd får de för att motivera patienter till träning? Sådan 

kunskap skulle kunna hjälpa att utveckla vårdens kunskaper om fysisk aktivitet samt 

att de kommer gynna de rekommendationer diabetiker får för att vara fysisk aktiva.    

Metoddiskussion 

För att få en djupare förståelse för diabetikers möjligheter och hinder kring fysisk 

aktivitet valdes en kvalitativ intervjustudie. För att studien ska bli trovärdig så 

genomförs den med inspiration från Granheim och Lundmans (2004). I forskning 

finns det inte en sanning utan flera alternativa tolkningar därför behöver vissa 

åtgärder göras för att trovärdigheten ska visas(Granheim, Lundman 2004). Enligt 

Granheim, Lundman (2004) kan detta göras genom tillförlitlighet, pålitlighet och 

överförbarhet. För att få fram den äkta uppfattningen från diabetikerna valdes 

intervjuer som den lämpligaste källa för att samla in data. Detta kan ses som en styrka 
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att det ämne som undersöks används bäst undersökningsmetod för att få fram ett så 

tillförlitligt svar som möjligt.    

Tillförlitlighet i studien visas genom att gruppen av informanter består av personer 

med varierande erfarenheter och uppfattningar kring ämnet (Granheim, Lundman, 

2004). Därför valdes personer mellan åldrarna 30-60 då det är troligt att det inom 

spannet skulle finnas personer med diabetes typ-1 eller typ-2 samt varierande längd 

av diagnosen.  

Denna studies metod kan överföras så att samma studie kan göras om igen, dock med 

eventuella skillnader i resultatet. Urvalet bestod av 4 diabetiker och detta kan medföra 

att studien inte är representativ till alla diabetikers möjligheter och hinder mot om ett 

större urval skulle genomföras. Dock kan studiens resultat ge en föraning om vad 

resultatet kan bli i en större studie. Informanterna i denna studie var fysisk aktiva 

vilket kan medföra att deras beskrivning av möjligheter blir fler än hindren och där 

med inte representativa för de diabetiker som är fysisk inaktiva.  

Forskare kan aldrig vara helt objektiva i studier utan är färgade av tidigare 

erfarenheter och värderingar (Granskär et al, 2008). Genom att författaren inte hade 

tidigare kunskap kring diabetikers möjligheter och hinder för att vara fysisk aktiv, låg 

inte erfarenheter eller värderingar som en påverkan vid studiens genomförande, 

resultaten kan därigenom ses som mer tillförlitlig.   

Slutsats 

Det som framkommit under studien var att informanterna beskriver att de endast har 

fått generella råd om fysisk aktivitet. Informationen angående regelbundenhet vid 

träning beskrivs vara olika beroende på vart man har fått hjälp. Det visar på ett behov 

av att göra insatser mot vården för att förbättra rådgivningen om hur diabetiker bör 

träna.  

Det framkom också bra stöd från vården till att vara fysisk aktiv var viktigt och att 

informanterna önskar mer stöd. Effekter av sjukdomen beskrivs försvåra träningen 

som exempelvis problem med fötter. Informanterna beskriver att mer hjälp från 

samhället vore bra för att skapa möjligheter till träning när det kan vara svårt att ta sig 

ut själv.   



 

19 
 

Informanterna upplevde att närheten till naturen och träningsanläggningar var viktigt 

liksom möjligheterna att kunna träna kopplat till arbetet.  Det är samhället som ska 

hjälpa möjliggör träning ansvar för att öka möjligheterna 

Information kring mer specifik träning riktat till de olika typerna av diabetes bör vara 

något som sjukhusen förmedlar till sina patienter eftersom informanterna beskriver 

sig inte fått någon sådan. 

En åtgärd som bör belysas är riktade insatser med bidrag till träning eftersom 

informanterna beskriver att ekonomin inte alltid tillåter den träning personer önskar 

eller behöver, att gå på gym exempelvis, kostar pengar.  

Informanterna i studien var fysiskt aktiva och detta kan bidra till att deras beskrivning 

av möjligheter och hinder inte är representativa för de diabetiker som är fysisk 

inaktiva. 
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Bilagor 

Bilaga 1 missivbrev 
Förfrågan om deltagande i forskningsstudie.    2012-04-24 

Hej!  

Jag heter Emma Köpman och läser 6:e terminen på Hälsopedagogiska programmet 

vid Högskolan i Gävle. Just nu skriver jag min C-uppsats som handlar om diabetes 

och fysisk aktivitet. 

Syftet med arbetet är att se vilka hinder och möjligheter diabetiker upplever med 

fysisk aktivitet för att förebygga negativa effekter av diabetes?  

Studien kommer ske genom en intervju som spelas in. Intervjun är frivillig och du kan 

när som helst avbryta den utan att ange orsak. Du är välkommen att kontakta mig via 

e-post eller telefon för att komma överens om tid och datum för intervjun. Intervjun 

beräknas ta cirka 30 minuter.   

Du tillfrågas härmed om du vill delta i min studie. Svaren kommer att behandlas 

konfidentiellt av mig och efter studien kommer det inspelade materialet att förstöras. 

Materialet kommer att förvaras där ingen obehörig kan ta del av det. Du kan välja att 

avstå från att svara på vissa frågor.   

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig på nummer 0706824889 eller 

e-post emmakopman@gmail.com  

Med vänliga hälsningar Emma Köpman student vid Högskolan i Gävle. 

Handledare Mats Djupsjöbacka, e-post mda@hig.se. 
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Bilaga 2 Frågeformulär 
 

Kön?  

Ålder? 

Hur länge har du haft diabetes?  

Vilken typ av diabetes har du? 

Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt fysisk aktivitet som får dig 

att bli varm? T.ex. Promenader i rask takt, trädgårdsarbete, tyngre hushållsarbete, 

cykling etc. 

Inte alls 

 Högst 1h/ vecka  

 Mellan 1-3h /vecka  

 Mer än 3h, men mindre är 5h/vecka  

5h/vecka eller mer  

1. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt ansträngande fysisk 

aktivitet? 

T.ex. Löpning, skidåkning, aerobics, fotboll och andra bollsporter etc. 

 Inte alls 

 Högst 1h/vecka  

 Mellan1-3h/vecka 

 Mer än 3h, men mindre än 5h/vecka  

   5h/vecka eller mer 
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Bilaga 3, Intervjufrågor 
 

Ser du några fördelar/vinster med att vara fysisk aktiv?  

 

Har du fått information om fördelar kring fysisk aktivitet för att minska 

riskerna med diabetes?  

 

Upplever du att det finns möjlighet för dig att vara fysisk aktiv?  

 

Ser du några hinder i ditt liv för att vara fysisk aktiv?  

 

Finns det något som skulle kunna hjälpa/underlätta för dig att vara mer fysisk 

aktiv?  

 

Har du något övrigt du skulle vilja ta upp kring ämnet? 
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Bilaga 4 
 

Ser du några fördelar/vinster med att vara fysisk aktiv? 

Meningsbärandeenheter Kondenserade Kod 

Det är ett måste i och 
med diabetes för att hålla 
sockret stabilt.  

Träna för att hålla sockret 

stabilt. 

 

 

Träna för sockerbalansen 

Värdena blir snabbt 
sämre när jag inte tränar. 

Sämre värden utan träning Sämre värden utan träning 
 

Jag ser fördelar i att mina 
värden blir bättre när jag 
tränar. 

Bättre värden vid träning. Bättre värden vid träning. 

Känns som att träningen 
har hjälpt mig då jag 
varit låg i sockret och jag 
märker tydlig skillnad 
när jag inte tränar. 

Träningen har hjälpt när 
sockret varit lågt. 
 

Träning hjälper vid lågt 

socker. 

Jag behöver inte ta lika 
mycket insulin när jag 
tränar. 

Mindre insulin vid träning. Mindre insulin vid träning. 

Sockret stabiliseras när 
jag tränar. 

Sockret stabiliseras vid 
tränar. 

Sockret stabiliseras. 

 

 

Meningsbärande enheter Kondenserade Kod 

Man mår bättre  
 

Man mår bättre Man mår bättre 

Förhoppning om att må 
bättre. 
 

Förhoppning om att må 
bättre. 
 

Man mår bättre 

Hela kroppen mår bättre 
av att träna.  
 

Hela kroppen mår bättre 
av att träna.  
 

Kroppen mår bättre 

Välmåendet i övrigt då 
man får bättre balans i 
livet. 
 

Bättre balans i livet ger 

välmående  

Bättre balans ger 

välmående  

Skulle inte klara alla 
krämpor om jag inte 
hade tränat. 

Klarar krämpor bättre 
vid träning. 

Klara krämpor bättre 

Man bli piggare Man blir piggare Man blir piggare 
Får ett bättre liv 
överhuvudtaget.  

Får ett bättre liv 
överhuvudtaget. 

Bättre liv av träning  

 



 

27 
 

 

 

Meningsbärande enhet Kondenserade Kod 
A och O för att klara av 
vardagen utan 
humörsvängningar. 

Klara vardagen utan 
humörsvängningar. 

Mindre 
humörsvängningar 

Man orkar mer fysiskt 
samtidigt som det 
påverkar psykiskt också. 

Orkar mer fysiskt och 
påverkar psykiskt 

Fysiska påverkar 
psykiska 

Nästan mer positivt 
psykiskt sen kommer det 
fysiska med på köpet. 

Mer positivt psykiskt och 
får fysiska på köpet 

Positivt psykiskt och 
fysiskt 

Bara fördelar med att 
träna. 
 

Bara fördelar med att 
träna. 
 

Bara fördelar med att 
träna.??? 
 

 

 

Har du fått information om fördelar kring fysisk aktivitet för att minska 

riskerna med diabetes? 

Meningsbärande enhet Kondenserat Kod 

Sen jag fick diabetes så 
har de gett mig 
information på 
sjukhuset. 

Vid diabetes har jag fått 

information på sjukhuset 

Information på sjukhuset 

Information via 
föreläsningar på 
sjukhuset och av läkare. 

Information via 

föreläsningar på sjukhuset 

och av läkare 

Information via 

föreläsningar och läkare 

Av läkare och sköterska. Av läkare och sköterska. Av läkare och sköterska. 
På lasarettet av någon 
dietist förmodligen.  

På lasarettet av någon 
dietist. 

Information från dietist 

Jag har fått tagit reda på 
mycket själv. 

Jag har fått tagit reda på 
mycket själv. 

Egenhämtad information 

 

 

Meningsbärande enhet Kondenserat Kod 

Informationen har blivit 
jättemycket bättre med 
åren..  
 

Informationen har blivit 
jättemycket bättre med 
åren. 
 

Mycket bättre 
information med åren 

Skiljer mycket mellan 
sjukhusen beroende på 
resurser för en del har 
inte bra insatta läkare 
och dietister.   

Informationen skiljer sig 
mellan sjukhusen 
beroende på resurser. 

Informationen skiljer sig 
mellan sjukhusen  
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De visste inte så mycket 
förr om hur diabetes 
funkade. 

De visste inte så mycket 
förr om hur diabetes 
funkade. 

Sämre information förr 

Hade jag varit mindre 
aktiv så hade de kanske 
hjälpt mig mer.  
 

Hade jag varit mindre 
aktiv så hade de kanske 
hjälpt mig mer 

Mindre aktiv mer hjälp 

Jag har kunnat bollat 
ideér med läkarna.  
 

Jag har kunnat bollat 
ideér med läkarna.  
 

Bolla ideér med läkarna  

 

 

Meningsbärande enhet Kondenserat Kod 
Informationen var att 
träningen inte behöver 
vara regelbunden.  

Informationen var att 
träningen inte behöver 
vara regelbunden. 

Träningen behöver inte 
vara regelbunden 

Bra med lite löpning och 
gå och sånt…  
 

Bra med lite löpning och 
gå och sånt…  
 

Bra med löpning och 
promenader 

Informationen om fysisk 
aktivitet var mer generell 
att det var bra att 
motionera. 

Generell information att 
det är bra att träna. 

 Generell information om 
motion. 

Bra att hålla en jämn nivå 
på träningen.  
 

Bra att hålla en jämn nivå 
på träningen.  
 

Bra med jämn nivå på 
träningen. 

Det var ingen specifik 
information.  

Det var ingen specifik 
information.  

Ingen specifik 
information.  

 
Jag har varit mer insatt 
än läkarna i många fall. 
 

Jag har varit mer insatt 
än läkarna i många fall. 
 
 
 

Mer insatt än läkarna. 

Jag har inte fått så 
mycket information om 
att vara fysisk aktiv pga 
av att jag varit mycket 
fysisk aktiv hela livet.  
 

Inte fått mycket 
information om träning 
för jag tränat mycket hela 
livet. 

Mindre information för 
jag själv har tränat 

Jag har fått bra 
information. 
 

Jag har fått bra 
information 

Jag har fått bra 
information 
 

Jag har fått bra 
information från läkare 
och sköterska från när 
jag fick diabetes. 

Jag har fått information 
från läkare och sköterska 
 

Bra information från 
läkare och sköterska 
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Mängden träning spelar 
mindre roll. 

Mängden träning spelar 
mindre roll. 

Mängden träning spelar 
mindre roll. 

Hade jag tränat på 
elitnivå har de sagt att 
jag inte behövt 
korttidsinsulinet. 

Vid elitnivå har de sagt 
att jag inte behövt 
korttidsinsulin.  

Inget korttidsinsulin vid 
elitträning 

 Bra om man rör sig lite 
då och då.  
 

Bra om man rör sig lite 
då och då. 

Bra med träning då och 
då. 

Bara träningen är 
regelbunden. 
 

Bara träningen är 
regelbunden. 
 

Träningen blir 
regelbunden. 

Bara att det var bra att 
röra sig. 
 

Bara att det var bra att 
röra sig. 
 

Bra att röra på sig.  

 

Upplever du att det finns möjlighet för dig att vara fysisk aktiv? Ex i Miljön, 

Arbetet, Familjen? 

Meningsbärande enhet Kondenserat Kod 
Ja jag tar den tid som jag 
hinner och kan.  
 

Jag tar den tid som jag 
hinner och kan. 

Jag tar den tid jag hinner 
och kan. 

Det finns alla möjligheter 
till träning men man 
måste ha karaktären att 
ta sig i kragen. 
 

Det finns alla möjlighet 
men man måste ha 
karaktären att ta sig i 
kragen.  

Karaktären möjliggör 
träning. 

 

Meningsbärande enheter Kondenserat Kod 
På jobbet finns det bra 
möjlighet till träning.  
 

På jobbet finns det bra 
möjlighet till träning.  
 

På jobbet finns möjlighet 
till träning. 

Jag brukar cykla till och 
från jobbet. 
 

Brukar cykla till och från 
jobbet. 
 

Cykel till och från jobbet. 

Jag jobbar halvtid så har 
ganska bra möjligheter 
att passa in träningen. 
 

Jobbar halvtid så jag har 
möjlighet att passa in 
träning. 

Halvtid möjliggör 
träning. 

Jag kan styra mina 
arbetstider så det 
underlättar träning.  
 

Jag kan styra mina 
arbetstider så det 
underlättar träning.  
 

Styra arbetstiderna för 
att underlätta träning. 

Det finns möjlighet på 
arbetet att träna med 

Möjlighet att träna på 
jobbet med 

Friskvårdstimmar 
möjliggör träning. 
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friskvårdstimmar och 
sånt... 
 

friskvårdstimmar. 

 

Meningsbärande enheter Kondenserade Kod 
Det finns bra gröna 
miljöer att röra sig i 
runtomkring mitt hem.  
 

Det finns bra gröna 
miljöer att röra sig i 
runtomkring mitt hem.  
 

Bra grönområden nära 
hemmet. 

Närhet till naturen ökar 
möjligheterna också.  
 

Närhet till naturen ökar 
möjligheterna också.  
 

Närhet till naturen 

Det finns ju många gym-
anläggningar nu så man 
kan gå och träna pass…  
 

Finns många gym- 
anläggningar så man kan 
träna pass 

Gym-anläggningar för 
träning  

Närheten till naturen.  
 

Närheten till naturen.  
 

Närheten till naturen.  
 

Löparslinga finns med 
elljusspår så 
kvällsträning är möjlig. 
 

Löparslinga finns med 
elljusspår så 
kvällsträning är möjlig. 
 

Elljusspår så 
kvällsträning är möjlig. 

 

 

 

 

Meningsbärande enheter Kondenserade Kod 
Lättare när man har 
någon som peppar än att 
ta sig ut.  
 

Lättare när man har 
någon som peppar än att 
ta sig ut.  
 

Lättare att träna när 
någon peppar 

Min familj är väldigt 
aktiv och det underlättar.  
 

Min familj är väldigt 
aktiv och det underlättar.  
 

Familjen underlättar 
träning. 

Det finns möjlighet till en 
aktiv fritid då mina barn 
också tränar. 

Det finns möjlighet till en 
aktiv fritid då mina barn 
också tränar. 

Barnen underlättar aktiv 
fritid. 

Familjeaktiviteter kan 
utnyttjas ibland till att 
vara fysisk aktiv. Gå med 
barnvagnen ex. 
 

Familjeaktiviteter kan 
utnyttjas ibland till att 
vara fysisk aktiv 

Familjen kan utnyttjas till 
träning. 
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Ser du några hinder i ditt liv för att vara fysisk aktiv? 

Meningsbärande enheter Kondenserade Kod 
Oron med 
följdsjukdomar får en att 
fundera hur mycket hjälp 
det finns då det blir 
svårare att träna i den 
utsträckning som man 
skulle behöva. 

Oro med följdsjukdomar 
får en att tänka hur 
mycket hjälp då det finns 
för det blir svårare att 
träna. 

Oro det hjälp vid 
följdsjukdomar. 

Fotvårdsbidraget har 
dragits in och det 
försvårar träningen med 
dåliga fötter.  
 

Fotvårdsbidraget har 
dragits in och det 
försvårar träningen med 
dåliga fötter.  
 

Fotvårdsbidrag har 
dragits in. 

Skador och krämpor 
sätter stop oftare.  
 

Skador och krämpor 
sätter stop oftare.  
 

Skador och krämpor 
sätter stop oftare.  
 

Åldern gör att man inte 
kan vara lika aktiv 
längre. 
 

Åldern gör att man inte 
kan vara lika aktiv 
längre. 
 

Åldern minskar 
träningen. 

 

Meningsbärande enheter Kondenserade Kod 
 Familjelivet tar tid då 
kan det vara svårt att 
hinna träna. 
 

Familjelivet tar tid då 
kan det vara svårt att 
hinna träna. 
 

Familjen tar tid från 
träningen. 

Lite begränsat med 
familjen för jag jobbar på 
eftermiddag och har 
barnen förmiddag. 
 

Familjen begränsar för 
jag jobbar på 
eftermiddagarna och har 
barnen förmiddag. 

Familjen begränsar 
utöver jobbet. 

 

Meningsbärande enheter Kondenserade Kod 
 Svårt med tiden ibland 
att hinna med så 
insulinet tas vid rätt 
tillfälle för att kunna 
träna. 
 

Svårt med tiden att hinna 
ta insulin lagom till 
träning. 
 

Hinna ta insulin lagom 
till träning. 

Svårt att planera i och 
med att man måste 
balansera med 
insulinnivåerna. 

Svårt att planera i och 
med att man måste 
balansera med 
insulinnivåerna. 

Balansera insulinnivå 
med träning 

Svårt att spontanträna på 
grund av diabetes. 

Svårt att spontanträna på 
grund av diabetes. 

Svårt att spontanträna på 
grund av diabetes. 
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Finns det något som skulle kunna hjälpa/underlätta för dig att vara mer fysisk 

aktiv?  

Meningsbärande enheter Kondenserade Kod 
Mer planering från mig 
kanske, lägga om sysslor 
och få mer tid på helger 
ex. 

Mer planering i att lägga 
om sysslor för att få mer 
tid på helger. 

Bättre planering skapar 
tid på helger. 

Bättre planering. Bättre planering. Bättre planering. 
 

Meningsbärande enheter Kondenserade Kod 
Det är ganska dyrt att 
träna på gym och sånt 
som alla kanske inte har 
råd med… 
 

Dyrt att träna på gym 
som alla kanske inte har 
råd mer. 

Dyrt att träna på gym. 

Samhället kan hjälpa till 
med kostnader. Tex med 
hjälp att betala gymkort, 
operationer och bidragen 
för fotvård skulle behöva 
komma tillbaka. 
 

Samhället kan hjälpa 
med kostnader ex vid 
operationer, gymkort och 
fotvård. 

Samhället hjälper med 
kostnader. 

 

Meningsbärande enheter Kondenserade Kod 
Att vården stöttar upp 
bättre när man får 
följdsjukdomar och 
samhället skulle vinna på 
det i längden… 
 

Vården stöttar vid 
följdsjukdomar och 
samhället skulle vinna i 
längden. 

Vården stöttar vid 
följdsjukdom. 

...det skulle underlätta 
om mer information kom 
ut om vart man kan 
vända sig när man bor på 
mindre orter. 

Underlätta med mer 
information vart man 
kan vända sig på mindre 
orter. 

Mer information på 
mindre orter. 

 

Meningsbärande enheter Kondenserade Kod 
Har man längre uppehåll Längre uppehåll med Träningsuppehåll gör de 
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med träningen så är det 
svårt att kanske komma 
tillbaka. 
 

träningen leder till 
svårigheter att börja 
träna igen. 

svårt att börja igen. 

Vad händer när man inte 
kan ta sig iväg själv? 
 

Vad händer när man inte 
kan ta sig iväg själv? 
 

Stöd vid 
träningssvårigheter 

 

 

 


