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Abstrakt 

Inledning: Diabetes typ 2 är en metabol sjukdom som har ökat i hela världen. Diabetes 

medför stora hälsoproblem som kan leda till förtidig död och funktionshinder. Fysisk aktivitet 

är en faktor som kan förändra diabeteskomplikationer och förbättra människors möjlighet att 

hantera symptomen av diabetes. Syftet med litteraturöversikten är att identifiera effekterna av 

fysisk aktivitet vid diabetes typ 2 bland vuxna. 

  

Metod: Denna studie är en litteraturöversikt där tio originalartiklar har använts för att 

genomföra denna studie och fyra teman framkom som förklarar effekten av fysisk aktivitet 

vid diabetes typ 2. 

  

Resultat: Olika träningsform såsom aerob- kombinerad- och styrketräning samt effekt av 

medicinering vid diabetes typ 2 visar att diabetes kan förbättras genom fysisk aktivitet. 

  

Diskussion: Fysisk aktivitet anses som viktigt för att bekämpa symptom av diabetes typ 2. 

Olika former av träning förbättrar diabetes typ 2. Mer forskning behövs för att bidra till 

kliniska rekommendationer. 

  

Nyckelord: diabetes typ 2, träningstyper, hälsoeffekter, fysisk aktivitet, HbA1c. 
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Abstract 

Introduction: Diabetes type 2 is a metabolic disease that has increased all over the world. 

Diabetes causes huge health problems that lead to premature death and disabilities. Physical 

activity is a factor that can improve diabetes complications and ameliorate the management of 

the symptoms related to diabetes. The aim of this literature review is to identify effects of 

physical activity in diabetes type 2 among adults. 

  

Methods: This study is a literature review where ten original articles were used to carry out 

this study and five themes were developed to explain the effects of physical activity in 

diabetes type 2. 

  

Results: Different types of training such as aerobic training, combined training, resistance 

training and also the effect of medicine showed that diabetes type 2 can be improved through 

physical activity. 

  

Discussion: Physical activity is important to fight the symptoms of diabetes type 2. Different 

types of training improve in various ways diabetes type 2. More researches are needed to 

contribute to clinical recommendations. 

 

Keywords: diabetes type 2, training types, health effects, physical activity, HbA1c. 
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Inledning  

Diabetes typ 2 är den vanligaste metabola sjukdomen i världen och har stora 

samhällsekonomiska kostnader. Av de som utvecklar diabetes typ 2 dör cirka 4 miljoner i 

följdsjukdomar och livslängden beräknas med att minska med 15 år (Faskunger, 2013). 

Under de senaste tre decennierna har förekomsten av diabetes typ 2 ökat stadigt och påverkat 

länder av alla inkomstnivåer (WHO, 2017). World Health Organization (WHO) beskriver att 

diabetes anses vara en viktig orsak till förtidig död och funktionshinder (WHO, 2016). 

Diabetes typ 2 ansvarar för 90 procent av alla fall av diabetes (Folkhälsomyndigheten, 

2010). Globalt beräknas att 422 miljoner personer har någon form av diabetes, där 

prevalensen har stigit upp från 4,7 procent 1980 till 8,5 procent i 2014 (WHO, 2016). 

Det finns inte en säker siffra som hävdar hur många som drabbas av diabetes eftersom flera 

som har sjukdomen upptäcks i ett senare skede. I Sverige är det enligt Diabetesförbundet 

(2016) ca 450 000 människor som anses har sjukdomen. International Diabetes Federation 

(IDF) pekar på att antalet människor som har diabetes typ 2 ökar i hela världen och att 

ökningen associeras med att samhället åldras, ekonomisk utveckling, ökande urbanisering och 

ohälsosam kost samt minskad fysisk aktivitet (IDF, 2015). 

WHO (2016) nämner typ 2 diabetes som en av de fyra prioriteringarna inom de icke 

smittsamma sjukdomar som riktas av världens ledare sedan 2011 i en Deklaration om 

förhindrande och kontrollen av icke smittsamma sjukdomar (WHO, 2016). Schreuder et al. 

(2013) beskriver att det finns fördelar i kort-och långvarigt träning för personer med diabetes 

typ 2. Tidigare studier kunde också bekräfta att insulin, fysisk kondition och den 

kardiovaskulära profilen kunde förbättras genom fysisk aktivitet (Schreuder et al., 2013). 

Ökad fysisk aktivitet har även pekats ut som en viktig faktor vid hantering av diabetes typ 2 

där komplikationer som sjukdomen medför kan minska rejält (Socialstyrelsen, 2009). 

Diabetestyper 

Det finns olika typer av diabetes mellitus där typ 1 och typ 2 är de vanligaste. De 

kännetecknas av att kroppen inte kan transportera det socker som äts in i cellerna som ger 

kroppen energi (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). 

Vid diabetes typ 1 har bukspottkörtelns insulinbildande celler förstörts på grund av att 

kroppens egna immunförsvar har gått till angrepp. Påföljden blir med tiden fullständig brist på 
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insulin och därav måste insulin injiceras. Det är mest unga som drabbas av diabetes typ 1 och 

det sker oftast före 20 års ålder men kan även ske i vuxen ålder. Orsakerna till typ 1 är oftast 

ärftligt, men orsakerna är inte helt kända (Pellmer et al., 2012). 

 

Vid diabetes typ 2 är insulinkänsligheten nedsatt. Här är behandlingen i första hand kost men 

tablettbehandling krävs i regel efter ett tag och i vissa fall även insulin. Vid denna typ av 

diabetes drabbas oftast vuxna över 50 år. Ärftlighet är också vanligt bland typ 2, men den 

senaste tiden är oftast orsakerna övervikt, tobaksbruk och fysisk inaktivitet (Pellmer, et al., 

2012). 

Symptom och riskfaktorer 

Ökad törst, ökad urinmängd, viktminskning och suddig syn är några tecken på diabetes typ 2. 

Alla dessa symptom märks i mindre grad jämfört med diabetes typ 1 och därför 

brukar  diagnostiseringen ske flera år efter sjukdomen brutit ut. Anledning till varför 

sjukdomen uppstår är okänd och uppmärksamheten dras istället till de riskfaktorerna såsom 

övervikt, fysisk inaktivitet och ohälsosamma kostvanor. Andra faktorer som spelar roll i 

utveckling av diabetes är etnisk bakgrund, ärftligheten, tidigare historik av graviditetsdiabetes 

samt stigande ålder (IDF, 2015). 

Diagnos 

Diagnostisering av diabetes sker genom att mäta glukos i ett blodprov som tas på den fastande 

patienten eller efter 75 g glukos intagits oralt. Ett annat sätt att diagnostisera kan ske genom 

att mäta plasmaglukos även om patienten inte är i fastande tillstånd. En fråga som lyfts upp i 

debatt är ifall människor ska screenas för diabetes typ 2 men inga bevis från slumpmässiga 

studier har gett svar på frågan än. Det enda som ses lämpligt med screening är att snabbare 

upptäcka den icke-behandlade sjukdomen och i sin tur skulle kunna skynda på behandling av 

kardiovaskulära riskfaktorer såsom förbättrade lipider och blodtryck (WHO, 2016). FYSS 

(2015) beskriver att lämpliga sjukdomsspecifika markörer att utvärdera och följa upp är att 

regelbundet mäta plasmaglukos, långtidssocker (HbA1c), midjemått, vikt, Body Mass Index 

(BMI), blodtryck samt lipidstatus HDL (det goda kolesterolet), LDL (det onda kolesterolet) 

och total kolesterol (FYSS, 2015). 
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Definition fysisk aktivitet 

Termen ”fysisk aktivitet” innebär alla former av kroppsrörelse som kroppens muskler utför 

vilket i sin tur ger en hög förbrukning av energi vid användande av musklerna i jämförelse 

med viloläge (Faskunger, 2013). 

Enligt WHO (2010) finns det ett direkt samband mellan fysisk aktivitet och metabolisk hälsa, 

inklusive minskning av risken för diabetes och metaboliskt syndrom. Data indikerar att 150 

minuter per vecka med måttlig till intensiv fysisk aktivitet medför betydligt lägre risker.  

 

Fysisk aktivitet kan ta många former: aeroba, styrka, rörlighet och balans. Aerobisk fysisk 

aktivitet är en aktivitet där kroppens stora muskler rör sig på ett rytmiskt sätt under en längre 

tid. Aerob aktivitet – kallas även uthållighetsträning till exempel rask promenad, löpning, 

simning och cykling. Muskelstärkande aktivitet är fysisk aktivitet och träning, som ökar 

skelettmuskelstyrka, styrka och uthållighet till exempel styrketräning och motståndsträning 

(WHO, 2010).  

  

I ett förebyggande perspektiv nämner Faskunger (2013) att fysisk aktivitet minskar risken för 

kardiovaskulära sjukdomar, fördröjer risken för ökat blodtryck och kan även sänka 

blodtrycket hos individer som drabbas av hypertension, motverka utvecklingen och ger mer 

kontroll över diabetes typ 2 (Faskunger, 2013). 

Effekter av fysisk aktivitet vid diabetes typ 2 

Faskunger (2013) skriver att genom viktminskning och ökad fysisk aktivitet är det möjligt att 

förhindra insulinresistens om behandling sätts in i tid. Men om bukspottkörteln redan tagit 

skada är det omöjligt att öka insulinkänsligheten genom behandling. De största riskfaktorerna 

för att utveckla diabetes typ 2 är en stillasittande livsstil. Genom fysisk aktivitet motverkas 

och förbättras glukostoleransen vid diabetes typ 2. Risken för att utveckla diabetes typ 2 sänks 

med 33-50 procent vid fysisk aktivitet jämfört med fysiskt inaktiva personer (Faskunger, 

2013). 

 

Enligt FYSS ( 2015) finns det starka bevis för att fysisk aktivitet sänker långtidssockret 

(HbA1c). Fysisk aktivitet påverkar även vikt, Body Mass Index (BMI), midjemått och 

kondition på ett positivt sätt. Ett dos-respons-samband mellan träningsvolym av handledd 

fysisk träning och välbefinnande hos personer med typ 2-diabetes har hittats i slumpmässiga 
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kontrollerade studier. Den fysiologiska responsen med sänkt plasmaglukos verkar vara 

likadant oavsett typ av fysisk aktivitet. 

Kombinerad träning (kondition och styrka) verkar ge störst effekt på HbA1c och 

rekommenderas i första hand. Endast aerob fysisk träning har näst störst effekt och endast 

styrketräning har lägst effekt. Allmänt ökad daglig fysisk aktivitet ger en effekt på HbA1c på 

samma sätt som styrketräning (FYSS, 2015). 

 

Boulé, Haddad, Kenny, Wells & Sigal (2001) antyder att träning minskar HbA1c med ungefär 

0,66 %, en mängd som förväntas minska risken signifikant för diabeteskomplikationer. 

Däremot var det ingen större signifikant förändring i kroppsmassa mellan träningsgruppen 

och kontrollgruppen. Analysen av studien visar ändå på att fysisk aktivitet är en hörnsten i 

diabetesbehandling. 

 

Vissa träningsformer har visat sig vara effektiva för att förbättra diabetikers hälsa i många 

aspekter. En viktig faktor för dem är att ha en bra glykemisk kontroll. Sigal et al. (2007) 

undersöker effekten på glykemisk kontroll vid både kombinerad träning och styrketräning och 

aerob träning var för sig. Den största effekten på förbättrad HbA1c gav kombinerad träning 

men även aerob träning och styrketräning var för sig hade en förbättrad effekt.  

 

Fysisk Aktivitet spelar en stor roll i behandlingen av diabetes typ 2 där Schreuder et al. (2013) 

visar att en signifikant minskning av diabetesläkemedel har skett för personen som är fysisk 

aktiva jämfört med inaktiva personer i sin studie. Maiorana et al. (2002) visar  i sin studie att 

kombinerad träning (aerob träning och styrketräning) ledde till en förbättring 

i  kroppssammansättning, muskelstyrka och glykemisk kontroll hos diabetiker. 

Kombinationen av båda träningsformerna kunde också associeras med en ökad aerob 

kapacitet oavsett förändringar i kroppens vikt, som också hade en påverkan på glukosupptaget 

som visat sig vara beroende på förbättrat blodflöde samt ökad vävnadsexponering för insulin 

och glukos (Maiorana et al., 2002). 
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Syfte 

Syftet med litteraturöversikten är att identifiera effekterna av fysisk aktivitet vid diabetes typ 

2 bland vuxna. 

Metod 

Design 

Studiedesignen är en litteraturöversikt där tio originalartiklar har valts ut och beskrivs på ett 

systematiskt sätt för att få svar på syftet i denna studie. Den valda studiedesignen omfattar en 

samling artiklar baserade på empiriska studier. 

Litteraturstudien ska underlätta möjligheten till förståelse av ett särskilt fenomen eller ett 

hälsovårdsproblem (Broome, 1993, refererad i Whittemore & Knafl, 2005). 

 

Whittemore och Knafl (2005) framhåller att en litteraturöversikt  är relevant på grund av dess 

evidensbaserade tillämpning inom omvårdnad och hälsovård. Denna metod anses vara 

relevant för att den är baserad på ett komplext och kritiskt sätt att analysera data och utvalda 

studier. 

Datainsamling och urval 

Med utgång från ämnesområdena inom hälso- och vårdvetenskap användes PubMed som 

databas till studien. Forsberg & Wengström (2013) skriver att databasen Pubmed har en stor 

mängd av vetenskapliga artiklar med inriktning på medicinskt område. 

 

Utifrån syftet och sökningarna i PubMed hittades relevanta artiklar. De sökord som användes 

i kombination med den booleska operatorn AND var: “diabetes“, “diabetes type 2”, “physical 

activity”, “dose response”,  “health benefits”, “effects”, “training”, “outcomes”, “physical 

exercise benefits”, “exercise”, “training effects” och “health factors ”. 

Trunkering har använts i slutet av några söktermer för att bredda sökningen. De ord som var 

trunkerade finns i tabell. 1 (Forsberg & Wengström, 2013). 

Artiklar som innehöll titlar om yoga, diet och diabetes typ 1 valdes inte ut.  
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Exkluderingskriterier var personer under 19 år och forskning på djur samt artiklar som inte 

var skrivna på engelska exkluderades. Inklusionskriterier var originalartiklar publicerade från 

år 2007 till 2017, vuxna människor över 19 år med diabetes typ 2. Alla artiklar som blev 

utvalda är godkända av den etiska kommittén. 

 

I urvalsprocessen valdes artiklar med relevant titel och relevans för studien, och abstrakten 

lästes på samtliga artiklar. De artiklarna som kändes mest relevanta valdes ut, och därefter 

lästes artiklarna i sin helhet och en kvalitetsbedömning gjordes (Forsberg & Wengström, 

2013). Till sist valdes 10 stycken artiklar ut för vidare analys. 

Tabell 1. Översikt av sökta artiklar  

 

Databas 

och datum 

Sökord Antal 

träffar

Lästa 

abstrakt

Lästa 

artiklar

Valda 

artiklar 

Urvalskriterier 

PubMed 

170420 

Diabetes AND 

physical 

activity AND 

health benefits 

157 24 8 1 Free full text, clinical 

trial, journal article, 10 

years, humans, engelska, 

år 19+ 

PubMed 

170507 

Diabetes AND 

Physical 

activity AND 

Health 

benefits 

217 10 7 1 Clinical trial, journal 

article, 10 years, humans, 

engelska, år 19+ 

PubMed- 

170511 

Physical activity 

AND dose 

response AND 

diabetes type 2 

30 3 1 1 Clinical trial, journal 

article, free full text, 

10år, humans, engelska, 

år 19+-65+ 
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PubMed- 

170511 

Diabetes type 2 

AND physical 

exercise benefits 

AND effect* 

70 3 2 2 Clinical trial, journal 

article, free full text, 

10år, humans, engelska, 

år 19+-65+ 

PubMed- 

170513 

Diabetes type 2 

AND physical 

exercise benefits 

99 3 3 1 Clinical trial, journal 

article, free full text, 

10år, humans, engelska, 

år 19+-65+ 

PubMed- 

170514 

Diabetes type 2 

AND exercise 

AND outcomes 

106 7 2 2 Free full text, clinical 

trial, 10 years, humans, 

engelska, age 19+ 

PubMed- 

170517 

Diabetes type 2 

AND exercis* 

AND training 

effects 

66 1 1 1 Clinical trial, journal 

article, 10år, humans, 

engelska, år 19+-65+ 

PubMed- 
170520 

Diabetes type 2 
AND exercis* 
AND health factors 

104 3 1 1 Free full text, Clinical trial, 
10år, humans, engelska, år 
19+ 

 

Dataanalys 

Vid analys av data blev alla artiklar noggrant lästa upprepade gånger av båda författarna till 

examensarbetet, samt att båda gjorde en kontroll på att de valda studierna kunde bidra till att 

få svar på syftet. De flesta artiklarna blev utvärderade gällande av sin studiepopulation, 

studiedesign, etiska aspekter, studiens hypotes och effekter som fysisk aktivitet har fått på 

diabetes typ 2. Det var även av intresse att se om artiklarna hade stöd av tidigare forskning i 

sina studier. Författarna gjorde en delning av artiklar för granskning, där vi granskade fem 

artiklar var, för att identifiera relevanta och gemensamma drag i studierna. Utifrån 

granskningen uppkom fem olika teman. De olika teman som kom fram var: effekten av 
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styrketräning, aerob träning, kombinerad träning, och fysisk aktivitet vid medicinering vid 

diabetes typ 2. 

Etiska aspekter 

Referering och citering av andras arbete bör göras enligt Forsberg och Wengström (2013) 

som säger att skrivning med påhittade källor eller kopierade data utan att referera till den 

riktiga författaren blir opålitliga och är i motsats till ett vetenskapligt förhållningssätt. Etiska 

aspekter lyfts upp även i denna litteraturöversikt där artiklarna visar tydligt att populationen 

som deltar i studien har gett sitt samtycke (Bryman, 2011). 

Alla valda studier till examensarbetet bör även ha godkänts av en etisk kommitté. Resultatet 

från samtliga artiklar som användes i översikten redovisas samt att författarna till 

litteraturöversikten kommer att presentera resultatet som både visar positiva respektive 

negativa effekter av fysisk aktivitet vid diabetes typ 2 (Forsberg & Wengströms, 2013). 

Resultat 

Nedan presenteras resultatet för de 10 utvalda artiklarna i litteraturöversikten. Det framkom 

fyra olika teman såsom effekten av styrketräning, effekten av aerob träning, effekten av 

kombinerad träning och effekten av fysisk aktivitet vid medicinering vid diabetes typ 2. 

Artiklarna redovisas i tabell 2 och de olika teman som framkom redovisas i tabell 3. 

Tabell 2. Sammanställning av artiklar 

  

Författare 

och år 

Titel Land Deltagare

och ålder 

Design Slutsats 
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Balducci, S., 

Zanuso, S., 

Cardelli, P., 

Salvi, L., 

Bazuro, A., 

Pugliese, L., 

Maccora, C., 

Iacobini, C., 

Conti., F. G., 

Nicolucci, A., 

Pugliese, G. 

(2012) 

Effect of 

High- versus 

Low-Intensity 

Supervised 

Aerobic and 

Resistance 

Training on 

Modifiable 

Cardiovascular 

Risk Factors 

in Type 2 

Diabetes; The 

Italian 

Diabetes and 

Exercise Study 

(IDES) 

Italien 606 

n/a 

RCT Jämfört med låg till 

måttlig intensitet (LI) 

visade måttlig till hög 

intensitet (HI) endast 

kliniskt marginell, men 

statistiskt signifikanta 

förbättringar i HbA1c, 

triglycerider och totalt 

kolesterol men inte i 

andra riskfaktorer. 

  

Dobrosielski, 

D. A, Barone 

Gibbs, B., 

Ouyang, P., 

Bonekamp, S., 

Clark, J. M., 

Wang, N-Y., 

Silber, H. A., 

Shapiro, E. P., 

Stewart, K. J. 

(2012) 

Effect of 

Exercise on 

Blood 

Pressure in 

Type 2 

Diabetes: 

A Randomized 

Controlled 

Trial 

USA 140 

40-65 år 

RCT Trots bristen på BP-

reduktion vid aerob 

träningen var det en 

blygsam minskning av 

HbA1c med 0,2 % i 

träningsgruppen. 
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Hansen, D., 

Dendale, P., 

Jonkers, R., 

Beelen, M., 

Manders, R., 

Corluy, L., 

Mullens, A., 

Berger, J., 

Meeusen, R., 

van Loon, L. 

(2009) 

Continuous 

low- to 

moderate-

intensity 

exercise 

training is as 

effective as 

moderate- to 

high-intensity 

exercise 

training at 

lowering 

blood HbA1c 

in obese type 2 

diabetes 

patients 

Belgium 50 

59±8 år 

Intervention 

med syfte att 

kvantifiera 

olika 

träningstyper 

Träning med lågt till 

måttlig intensitet av 

uthållighetstyp är lika 

effektiv som 

kontinuerlig måttlig till 

hög intensitet träning. 

Kadoglou, N. 

P. E., Fotiadis, 

G., 

Athanasiadou, 

Z. Vitta, I., 

Lampropoulos, 

S., Vrabas, I. 

S. 

(2012) 

The effects of 

resistance 

training on 

ApoB/ApoA-I 

ratio, Lp(a) 

and 

inflammatory 

markers in 

patients with 

type 2 diabetes 

Grekland 52 

61.3±2.1 

år 

RCT Långsiktig styrketräning 

förbättrade glykemisk 

kontroll, 

insulinkänslighet och 

ApoB / ApoA-I-

förhållande hos 

individer med diabetes 

typ 2. 
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Praet, S. F. E., 

van Rooij, E. 

S. J., Wijtvliet, 

A., Boonman-

de Winter, L. 

J. M., 

Enneking, Th., 

Kuipers, H., 

Stehouwer, C. 

D. A., van 

Loon, L. J. C. 

(2008) 

Brisk walking 

compared with 

an 

individualised 

medical fitness 

programme for 

patients with 

type 2 

diabetes: a 

randomised 

controlled trial 

Holland 92 

51-69 år 

RCT Förskrivning av 

gruppbaserad rask 

promenad utgör en lika 

effektiv intervention för 

att modulera den 

glykemiska kontrollen 

och kardiovaskulär 

riskprofil bland 

individer med diabetes 

typ 2 jämfört med 

individualiserat 

medicinska 

träningsprogram. 

van Dijk, J-W., 

Tummers, K., 

Stehouwer, C. 

D. A., 

Hartgens, F., 

Van Loon, L. 

J. C. (2012) 

Exercise 

Therapy in 

Type 2 

Diabetes 

Is daily 

exercise 

required to 

optimize 

glycemic 

control? 

Nederland 30 

60±1 år 

Randomiserade 

cross-over 

experiment 

Studien visar att 30 min 

övning minskar 

förekomsten av 

hyperglykemi och 

optimerar glykemisk 

kontroll hos typ 2 

diabetespatienter. 

Kirwan J. P., 

Solomon T. P., 

Wojta D. M., 

Staten M. A., 

Holloszy J. O. 

(2009) 

Effects of 7 

days of 

exercise 

training on 

insulin 

sensitivity and 

responsiveness 

in type 2 

diabetes 

mellitus. 

 

USA 14 

64±2 år 

kvantitativ En vecka med kraftfull 

träning kan ge 

betydande förbättringar 

i insulinpåverkan vid 

typ 2-diabetes. Dessa 

förbättringar innefattar 

ökad perifer 

insulinkänslighet och 

responsivitet samt 

förbättrad hämning av 

leverglukosproduktione. 
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Simpson, K. 

A., Mavros, 

Y., Kay, S., 

Meiklejohn, J., 

de Vos, N., 

Wang, Y., 

Guo, Q., 

Zhao, R., 

Climstein, M., 

Baune, B. T., 

Blair, S., 

O’Sullivan, A. 

J., Simar, D., 

Singh, N., 

Fiatarone 

Singh, M. A. 

(2015) 

Graded 

Resistance 

Exercise And 

Type 2 

Diabetes in 

Older adults 

(The 

GREAT2DO 

study): 

methods and 

baseline 

cohort 

characteristics 

of a 

randomized 

controlled trial 

Australien 103 

>60 år 

RCT Styrketräning kan vara 

en möjlig behandling 

för att förbättra den 

glykemiska kontrollen 

av diabetes typ 2 hos 

äldre. 

Church, T. S., 

Blair, S. N., 

Cocreham, S. 

Johannsen, N., 

Johnson, W., 

Kramer, K., 

Mikus, C. R., 

Myers, V., 

Nauta, M., 

Rodarte, R. Q., 

Sparks, L., 

Thompson, A., 

Earnest, C. P. 

(2010) 

Effects of 

Aerobic and 

Resistance 

Training on 

Hemoglobin 

A1c 

Levels in 

Patients With 

Type 2 

Diabetes. 

USA 262 

30-75 år 

RCT Bland patienter med typ 

2-diabetes mellitus 

förbättrades HbA1c-

nivåer av en 

kombination av aerob 

och motståndsträning 

jämfört med 

kontrollgruppen som 

inte tränade. 
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Yavari, A., 

Hajiyev, A. 

M., 

Naghizaseh, F. 

(2010) 

The effect of 

aerobic 

exercise on 

glycosylated 

hemoglobin 

values in type 

2 diabetes 

patient 

Iran 65 

40-65 år 

RCT Hos patienter med 

diabetes typ 2 kan 

signifikant förbättring 

av A1c-värdet och 

bättre glykemisk 

kontroll uppnås genom 

ett regelbundet 

träningsprogram. 

(RCT=Randomiserad kontrollerad studie) 

Tabell 3. Sammanfattning av teman som framkom  

  

  Styrketräning Aerob 
träning 

Kombinerad 
träning 

Effekten av fysisk aktivitet 
vid medicinering  

Balducci et al. 
(2012) 

  X  

Church et al. 
(2010) 

  X  

van Dijk et al. 
(2012) 

X X   

Dobrosielski et al. 
(2012) 

  X  

Hansen et al. 
(2008) 

 X  X 
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Kadoglou et al. 
(2012) 

X    

Kirwan et al. 
(2009) 

 X   

Praet et al. (2008)  X X  

Simpson et al. 
(2015) 

X      

Yavari et al. 
(2010) 

 X   X 

 

Effekten av styrketräning  

I studien Simpson et al. (2015) som varade i 12 månader utförde interventionsgruppen 

styrketräning 3 dagar i veckan och använde åtta stora muskelgrupper med pneumatiskt 

motstånd under övervakning. De utförde tre uppsättningar med åtta repetitioner där vikterna 

lyftes så snabbt som möjligt och därefter sänktes de långsamt med ca 2-3 sekunder. Jämfört 

med kontrollgruppen visade resultatet på att regelbunden, långvarig och kraftfull 

styrketräning påverkar hälsan och förbättrar den glykemiska kontrollen av diabetes typ 2 

(Simpson et al., 2015).  

 

Deltagare i studien Kadoglou, Fotiadis, Athanasiadou, Vitta, Lampropoulos & Vrabas (2012)  

utförde styrketräning 3 dagar i veckan i gruppstrukturerade övervakade sessioner i 45 minuter 

som senare ökade till 60 minuter med någon typ av uppvärmning. Studien visade att 

styrketräning kunde förbättra hyperglykemi, insulinresistens, kolesterol, som observerades 

genom att titta på det antiinflammatoriska värdet ApoB/ApoA-1 och minskning av blodtryck. 

Studien visade inga signifikanta resultat av viktminskning men medförde en förbättring av 
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den glykemiska profilen (Kadoglou, Fotiadis, Athanasiadou, Vitta, Lampropoulos & Vrabas 

2012).   

Effekten av aerob träning 

Det individuella träningsprogrammet i Praet et al. (2008) bestod av tre övningar per vecka där 

träningen utgjordes av intervallträning på en hometrainer, elliptisk träningsmaskin eller rodd-

ergometer. Några värden som kunde utläsas ur en tabell visade sänkning av till exempel 

HbA1c, BMI och blodtryck något. Vidare i studien Yavari et al. (2010), som varade i 4 

månader, så utförde träningsgruppen aerob träning 3 dagar per vecka i 90 minuter jämfört 

med kontrollgruppen som inte utförde någon träning alls. A1c-nivåerna minskade signifikant i 

träningsgruppen medan det inte var några signifikanta förändringar i kontrollgruppen som 

påvisades. I både motion och kontrollgrupper visades märkbara minskningar av blodtryck, 

medan de positiva förändringarna i fasteblodsocker och BMI endast var påtagliga i 

träningsgruppen.  

 

Hansen et al. (2009) visar att en intervention med fysisk träning av uthållighetstyp gav en 

markant reducering på kroppsvikt, BMI, kroppsfett, det onda kolesterolet LDL och HbA1c 

hos diabetiker typ 2 i en studie som varade i 6 månader. Deltagarna fick utföra låg respektive 

hög måttlig träning. Varje träning innehöll gång, cykling och längdskidåkning. Deltagare i 

studien Kirwan, Solomon, Wojta, Staten & Holloszy (2009) fick träna 7 dagar i följd för att 

undersöka om insulinet skulle förbättras av kortsiktig träning samt respons på insulinets 

känslighet. Träning  bestod av att gå på löpband och stationär cykel 50-60 minuter då 

deltagarna tränade vid 81 ± 2% av deras maximala hjärtfrekvens. Studien visade att kraftfull 

fysisk träning inte resulterade i viktminskning utan effekten blev markant på insulinets verkan 

i kroppen. 

 
Hyperglykemi observerades i studien van Dijk et al. (2012) där två grupper, en 

insulinbehandlad och en icke-insulinbehandlad som utförde cykelträning som bestod av 30 

eller 60 minuter. Studien visar att 30 minuters träning med måttlig intensitet hade dagen efter 

en betydande effekt i sänkning av hyperglykemi i båda grupperna. Studien kom fram att korta 

träningsövningar som görs dagligen var effektivt för att förbättra glykemisk kontroll hos 

diabetiker (van Dijk et al. 2012). 
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Effekten av kombinerad träning  

I studien av Praet et al. (2008) påvisades det, enligt tabellen i artikeln, att några värden som 

till exempel HbA1c, BMI och blodtryck hade sänkts marginellt. Träningsformen var rask 

promenad som bestod av tre 60-minuters träningspass i veckan tillsammans med styrketräning 

som bestod av motstånds- och golvövningar där kroppsvikt och/eller gummiband användes 

som motstånd. Analysen visade inga betydande skillnader mellan rask promenad tillsammans 

med styrketräning och individuellt träningsprogram i primära eller sekundära utfallsvariabler 

(Praet et al., 2008).  

 

I studien av Dobrosielski et al. (2012) som varade i 6 månader bestod träningen av 

kombinationsträning. Styrketräningen bestod av 2 set av sju övningar vid 10 till 15 

repetitioner per övning på en multistationsmaskin. När deltagaren kunde slutföra 15 

repetitioner av en övning med lite svårighet, ökades vikten. Den aeroba träningen varade i 45 

minuter. Deltagarna fick använda löpband, stationär cykel eller stegmaskin. Det påvisades 

ingen minskning av blodtrycket i träningsgruppen men däremot så minskade HbA1c med 

0,2% hos träningsgruppen jämfört med en ökning i kontrollgruppen med 0,3%.  

 

I Studien Balducci et al. (2012) som varade i 12 månader var det ett icke-övervakat och ett 

övervakat träningsprogram för träningsgrupperna, låg till måttlig intensitet (LI) och måttlig 

till hög intensitet (HI). Träningen bestod av kombinerad träning två gånger i veckan. Den 

aeroba träningen utfördes med hjälp av löpband, step, elliptisk, arm eller cykel-ergometer och 

styrketräningen bestod av 4 motståndsövningar som bröstpress, dragkraftrörelse, benpress och 

trunkböjning för buken. Varaktigheten av aerob träning och antal serier av styrketräning 

varierades för att uppnå samma kaloriutgifter per kg kroppsvikt i de två grupperna oberoende 

av intensitet. Volymen av fysisk aktivitet, både övervakad och icke-övervakad, var likadana i 

LI- och HI-deltagarna. Jämfört med LI-träning visade HI-träning endast kliniskt marginell, 

men statistiskt signifikanta förbättringar i HbA1c, triglycerider och totalt kolesterol men inte i 

andra riskfaktorer som mättes. I studien Church et al. (2010) lyfts relevansen upp av 

kombinerad träning som ett sätt att sänka HbA1c som jämfördes med andra typer av träning 

såsom aerob träning eller styrketräning som ensam träningsform (Church et al., 2010). 
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Effekt av fysisk aktivitet vid medicinering 

I studien av Yavari et al. (2010) nämndes det att fysisk aktivitet kan minska dosen av 

mediciner för diabetes. Hansen et al. (2009) jämförde vinster med att utföra låg och hög 

måttlig träning och kom fram att de hälsosamma effekter deltagarna hade under 

interventionen inte berodde på motionsformen. En annan effekt var att vid reducering av 0,3 

procent i HbA1c kunde resultatet tolkas som positivt medan en reducering av 6 procent var 

det risk att dö i en för tidig död och 11 procents reducering var att insjukna i mikrovaskulär 

sjukdom. Inga patienter behövde öka sin dosering av sin medicinering för blodsockret, utan 

sex patienter i studien fick istället reducera sin medicinering under interventionen (Hansen et 

al., 2009). 

Diskussion 

Tidigare forskning och studier i Maiorana et al. (2002) och i Sigal et al. (2007) påvisar att 

kombinerad träning är en träningsform som förbättrar HbA1c och den glykemiska kontrollen. 

Boule et al. (2001) beskriver att träning minskar HbA1c och därmed minskar risken för 

diabeteskomplikationer. De menar att träning är viktigt del i behandlingen av diabetes. van 

Dijk et al. (2012) anger att även trettio minuters träning har en effekt hos diabetiker men det 

viktigaste är att fysisk aktivitet utförs dagligen för att kunna se effekten. 

 

Socialstyrelsen (2009) betonar också vikten av fysisk aktivitet vid diabetes typ 2 och 

tillsammans med IDF (2015) är de eniga om att brist på fysisk aktivitet påverkar diabetes typ 

2-tillståndet negativt.  

  

Diabetes typ 2 är kopplat till riskfaktorer såsom övervikt och fysisk inaktivitet men en viss 

grupp av människor skulle kunna screenas för att upptäcka sjukdomen i god tid (WHO, 2016). 

Vuxna människor över 50 år anses vara i riskzonen för att utveckla diabetes typ 2 (Pellmer et 

al., 2012), och i artiklarna i denna studie har många av deltagarna, som är över 50 år, uppvisat 

att så är fallet. För denna åldersgrupp så finns det möjlighet att minska symtomen för 

diabetes. Införande av screening av människor över 50 år kan debatteras som en metod för att 

nå fram till de personer som drabbats av diabetes men som inte vet om det än. Ur ett etiskt 

förhållningssätt kan det vara problematiskt att screena människor då personer inte ska bli 

tvingade att kontrollera om de har diabetes eller inte. 
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Efterföljsamhet i att utöva fysisk aktivitet är en komponent som behövs för att se 

hälsoeffekterna i patienter med diabetes typ 2 menar Hansen et al. (2009). Det är viktigt att 

förstå att viljan att träna fysiskt varierar bland människor och därför är det komplext att ge en 

generell rekommendation till samhället, men effekter av träning belyser hur diabetiker kan 

förbättra sin egen hälsa genom att utöva fysisk aktivitet (Hansen et al., 2009) Det är ett 

budskap som finns i samtliga  studier som ingår i den här litteraturöversikten. 

Resultatdiskussion 

Effekten av styrketräning  

Tre studier som handlade om styrketräning belyser effekten av att styrketräna vid diabetes typ 

2, oavsett de stora eller mindre förändringar som pågår i kroppen att vara fysisk aktiv anses 

som i enlighet med Socialstyrelsen (2009) positivt i behandling och hantering av diabetes. 

Simpson et al. (2015) fick signifikanta resultatet på sin studie som visade att den glykemiska 

kontrollen hos diabetiker förbättrades. Även i Sigal et al. (2007) gav styrketräning en 

förbättrad effekt på glykemisk kontroll. van Dijk et al. (2012) nämnde hur styrketräning 

förbättrade det hyperglykemiska värdet, insulinresistens, kolesterol och gav en markant 

minskning av blodtryck. Interventionen kunde inte visa någon förändring på kroppsvikt vilket 

Church et al. (2010) också påpekade i sin studie att styrketräning ensam inte ledde till 

viktminskning och hävdade att kombinerad träning hade en bättre påverkan på 

långtidssockernivåer. Kadoglou, Fotiadis, Athanasiadou, Vitta, Lampropoulos & Vrabas 

(2012) tog upp från tidigare forskning att hög intensitet på styrketräning kunde vara möjligt 

för att gå ner i vikt på ett måttligt sätt. 

Effekten av aerob träning   

I studierna Praet et al. (2008), Yavari et al. (2010), Hansen et al. (2009), och van Dijk et al. 

(2012) hade de alla förbättringar i glykemisk kontroll efter aerob träning. Då det bara gick att 

utläsa en minskning ur en tabell i studien Praet et al. (2008) var det svårt att bedöma om det 

var liten eller stor förändring. Däremot i Yavari et al. (2010), Hansen et al. (2009), och van 

Dijk et al. (2012) påvisades det att det var en signifikant förbättring av glykemisk kontroll.  

I Kirwan et al. (2009) påvisades att effekten blev markant på insulinets verkan i kroppen 

av 30 minuters aerob träning. Praet et al. (2008), Yavari et al. (2010), Hansen et al. (2009), 

hade alla signifikanta förbättringar i blodtryck, BMI, LDL-Kolesterol, fasteblodsocker och 
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kroppsfett. Detta tyder på att det är många faktorer som förbättras av aerob träning. I FYSS 

(2015) uppges det att endast aerob fysisk träning har näst störst effekt på HbA1c och i Sigal et 

al. (2007) visade det sig att aerob har en förbättrad effekt av aerob träning. 

Effekten av kombinerad träning  

Praet et al. (2008), Dobrosielski et al. (2012), Balducci et al. (2012) och Church et al. (2010) 

påvisade fördelar med kombinerad träning vid diabetes typ 2. Resultaten visade att BMI, 

Hba1c, blodtryck och kolesterol fick en relevant förbättring i alla dessa studier. 

Kombinerad träning anses vara mycket viktigt vid diabetes typ 2 där olika muskelgrupper 

stimuleras och orsakar en rad olika reaktion i kroppen som förändras till det bättre. En 

reduktion i midjemåttet är av stort intresse för diabetiker eftersom överviktiga människor är 

en stor riskgrupp i att utveckla diabetes typ 2. I både Sigal et al. (2007) och Maiorana et al. 

(2002) ledde kombinerad träning  till en förbättring av både muskelstyrka och glykemisk 

kontroll. 

Reducering av läkemedel vid fysisk aktivitet 

Yavari et al. (2010) och Hansen et al. (2009) kom fram till att effekten av fysisk aktivitet 

minskar deltagarnas användning av medicin och det resulterade i en minskning på 

diabetesläkemedel som också kunde associeras med en mindre risk att dö i en för tidigt död 

och blir sjuk i mikrovaskulära sjukdomar. Forskning har visat att fler insatser som bestod av 

en minskning av mediciner bevisar att fysisk aktivitet i olika former bidrar till att förebygga 

diabetes, och att de som redan är sjuka i diabetes kan dra nytta av informationen genom att 

vara fysiskt aktiva. Enligt Schreuder et al. (2013) har läkemedelsbehandling också reducerats 

för fysiskt aktiva diabetiker. 

Metoddiskussion 

Efter att syftet blev formulerat valdes databas PubMed med fördelen att det var lätt att göra 

sökningar på en enda databas som visade en stor mängd artiklar inom det valda området. 

Den begränsade tiden för att genomföra sökningar och analys av data var en nackdel då 

artiklar behövdes läsas upprepade gånger samt stort fokus behövde läggas på att förstå 

begrepp i artiklarna. Majoriteten av deltagarna i artiklarna var 50 + vilket gjorde att resultaten 

främst rör en viss åldersgrupp. 
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Genom att använda olika sökkombinationer blev det fler urval av artiklar för att sedan kunna 

välja ut tio artiklar. Om den booleska operatoren NOT hade använts från början som 

exklusionskriterier vad gäller yoga, diet och diabetes typ 1 så hade sökresultatet blivit mindre 

i antal artiklar. Söktermer ledde till att de flesta artiklarna var kvantitativa eller slumpmässiga 

studier med en kvantitativ design.  

 

Urvalskriterier varierade med anledning av att databasen PubMed utökade antal träffar när 

free full text valts i början av sökningen. När en avgränsning på språket gjordes begränsades 

urvalet av artiklar skrivna på andra språk som dels berodde på vilka söktermer som användes 

för att uppfylla syftet. Därför så uppkom ett överflöd av utländska artiklar skrivna på olika 

språk i några sökningar så det blev uppenbart att begränsa språket till engelska. 

 

Större populationer hade önskats i Kirwan et al. (2009) och Van Dijk et al. (2012)  men vad 

författarna hade som fördel var en stor efterföljsamhet från deltagarna som blev kvar i studien. 

Samtliga studier var av vikt för den här studiens syfte. Tre studier exkluderades från 

sökningen men användes i avsnittet “metod” för att få till en metoddel. Metoden som valdes 

för att utföra litteraturöversikten är reproducerbar och använda söktermer gav hanterbara 

träffar där det var möjligt att hitta intressanta studier till examensarbetet. 

Reflektioner  

Faskunger (2013) uppger att genom viktminskning och ökad fysisk aktivitet är det möjligt att 

förhindra insulinresistens om behandling sätts in i tid.  Enligt FYSS ( 2015) finns det stark 

evidens för att fysisk aktivitet sänker HbA1c. Fysisk aktivitet påverkar även vikt, BMI, 

midjemått och kondition på ett positivt sätt. Kombinerad träning verkar ge störst effekt på 

HbA1c och rekommenderas i första hand. Endast aerob fysisk träning har näst störst effekt 

och endast styrketräning har lägst effekt. I Sigal et al. (2007) kom de fram till att kombinerad 

träning men även aerob träning och styrketräning var för sig hade även en förbättrad effekt på 

HbA1c. Maiorana et al. (2002) påvisade i sin studie att kombinerad träning ledde till en 

förbättring i kroppssammansättning, muskelstyrka och glykemisk kontroll hos diabetiker. 

 

I de flesta artiklarna från resultatet har kombinerad träning och fysisk träning varit mycket 

effektivt för att bibehålla en god hälsa hos individer med diabetes typ 2. Efterföljsamheten har 

varit ett problem i vissa studier och Church et al. (2010) menade att det behövs en investering 
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för att deltagarna ska fullfölja en  intervention. Hansen et al. (2008) hade totalt tolv deltagare 

som hoppade av interventionen i sin studie. Han nämner också svårigheter att få deltagarna att 

fullfölja träningen. Flera artiklar lyfter fram att det inte finns någon rekommendation av fysisk 

aktivitet för  typ 2 diabetiker då det är mycket svårt att säga vilken träningsform som är bäst 

för behandlingen av diabetes. 

Slutsats 

Syftet med litteraturöversikten var att få fram effekter av fysisk aktivitet vid diabetes typ 2. 

Sammanfattningsvis framkom det i studiens resultat fyra effekter av fysiska aktivitet vid 

diabetes typ 2 nämligen styrketräning, aerob träning, kombinerad träning och effekt av fysisk 

aktivitet vid medicinering. Signifikanta sänkningar av olika värden som HbA1c, BMI, lipider, 

blodtryck och reducering av diabetesläkemedel vid fysisk aktivitet har skett vid alla 

träningsformer men kombinerad träning har ur ett hälsoperspektiv varit mest effektiv för att 

minska risken att drabbas av de symptom som diabetes typ 2 kan medföra. 

  

En utmaning i framtidens folkhälsoarbete är att skapa rekommendationer angående fysisk 

aktivitet anpassad till människor som har diabetes typ 2. Sjukdomen visar sig vara olika 

beroende på genetik, metabolism och livsstil varpå dessa aspekter också bör tas hänsyn till vid 

nya rekommendationer. Den här studien har kunnat påvisa att kombinerad träning är att 

föredra för personer med diabetes typ 2 och inverkan på att vara fysiskt aktiv syns i form av 

en reducering av diabetesläkemedel för att sänka HbA1c samt i att risken för att dö i förtid 

kan minskas. 
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