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SAMMANFATTNING 

 

Inledning: Diabetes är en av våra vanligaste metabola sjukdomar. Behandlingen har varit 

fokuserad på HbA1c, men vikten av postprandiellt plasmaglukos (PPG) betonas alltmer.  

Syfte: Att jämföra postprandiellt plasmaglukossvar (PPG) vid måltider med olika fördelning 

av de energigivande näringsämnena samt olika livsmedelsval, hos individer med diabetes 

mellitus typ II jämfört med friska.  

Bakgrund: Rubbad insulinfrisättning och hyperglykemi förekommer alltid vid diabetes typ II 

och insulinresistens förekommer vanligtvis parallellt. Lågfettkost, medelhavskost och 

lågkolhydratkost är aktuella kostbehandlingsalternativ.  

Metod och material: Tre personer med icke-insulinbehandlad diabetes typ II (ID2) samt fyra 

personer med normal blodglukoskontroll (friska) deltog. Fem måltider serverades i enlighet 

med Socialstyrelsens riktlinjer Kost vid diabetes. Blodglukos mättes fem gånger under 120 

minuter efter måltid. Analys gjordes av plasmaglukosstegringen för respektive måltid och 

grupp.  

Resultat: Större kolhydratandel visade på högre PPG, med undantag för kost med lågt GI. 

Måttlig lågkolhydratkost gav störst skillnad mellan grupperna. Vid faktiska värden sågs lägst 

resultat på samtliga mätvärden hos friska.  

Diskussion: Långtidsstudier visar på liknande effekter på HbA1c med positiva resultat för 

måttlig lågkolhydratkost jämfört med lågfettkost.  

Slutsats: Mönster som kunde tydas var att ju lägre kolhydratinnehåll desto lägre PPG. Ett 

lägre GI visade på lägre PPG. Mer gynnsamt mönster sågs hos ID2 jämfört med friska vid 

intag av lågkolhydratkosterna.  

 

Nyckelord: diabetes typ II, lågkolhydratkost, lågfettkost, medelhavskost, glykemiskt index, 

postprandiellt plasmaglukos 

 

  



 
 

UPPSALA UNIVERSITY     2013  

Department of Food, Nutrition and Dietetics  

Bachelor thesis, 15 ECTS credit points 

 

Title: Blood glucose response after recommended meals for diabetes 

Author: Elin Jansson and Theres Hjalmarsson 
 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Diabetes is one of our most common metabolic diseases. The treatment has 

been focused on HbA1c, but the importance of postprandial plasma glucose (PPG) control is 

increasing. 

Objective: To compare PPG with meals of different distribution of energy giving nutrients 

and different food choices, in individuals with type II diabetes mellitus compared to healthy 

subjects. 

Background: Disordered release of insulin and hyperglycemia appears in patients with type 

II diabetes and insulin resistance is usually present as well. Low-fat diets, Mediterranean diet 

and low carbohydrate diets are currently the options of medical nutrition therapy.  

Method and materials: Three people with non-insulin treated type II diabetes (ID2) and four 

with normal blood glucose control (healthy) participated. Five meals were served in 

accordance with The National Board of Health and Welfare´s guidelines for diabetes. Blood 

glucose was measured five times during the 120 minutes after the meals. Analysis was made 

of the rise in blood glucose for each meal and group. 

Results: Greater proportion of carbohydrate showed higher PPG, with exception of the diet 

with low GI. The moderate low carbohydrate diet resulted in the greatest difference between 

groups. Observation in actual values showed lowest results for all measurements in healthy 

individuals. 

Discussion: Long-term studies show similar effects on HbA1c, with positive results for 

moderate low carbohydrate diets compared to low-fat diets. 

Conclusion: The patterns that could be seen were that the lower the carbohydrate content, the 

lower the PPG. A lower GI showed lower PPG. More favorable patterns were seen in ID2 

compared with healthy subjects when consuming low carbohydrate diets. 
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1. Inledning 
Diabetes är en av världens vanligaste metabola sjukdomar som kraftigt ökar (1). När 

sjukdomen först upptäcktes var kosten det enda behandlingsalternativet (2). Idag är den 

fortfarande en central del i behandlingen, men nu finns även andra behandlingsformer som till 

exempel läkemedel och fysisk aktivitet (3). Debatten om vilken form av kost som ska 

rekommenderas är ständigt aktuell och oklarhet råder inom forskningen (2). Vid utvärdering 

av diabetesbehandling används främst glykerat hemoglobin (HbA1c), även kallat 

långtidsblodsocker. Höga värden på HbA1c är förenat med ökad risk för hjärt- och 

kärlsjukdom. Forskning under senare tid visar på vikten av postprandiellt plasmaglukos (PPG) 

för att nå ner till låga nivåer av HbA1c (4). Studier som utvärderar kostens betydelse vid 

behandling av diabetes fokuserar ofta på HbA1c (4). Interventionsstudier leder ofta till 

viktnedgång, oavsett koststrategi, vilket då också ger ett sänkt HbA1c (5). Få studier finns på 

olika koster och effekten på PPG. En nyligen publicerad svensk studie kontrollerade 

blodglukosvärdet efter måltid vid intag av lågfettkost, lågkolhydratkost samt medelhavskost 

(6).  

Figur 1. Energifördelning av fett, kolhydrater och protein i de fem olika koster som tas upp i Socialstyrelsens 
vägledning Kost vid diabetes (7) . E% anger hur många procent av kostens totala energi som kommer från 
protein, kolhydrater och fett. *Fiberintag motsvarande 25–35 gram per dag ingår i kolhydratdelen. Figur 
hämtad från Socialstyrelsens Kost vid diabetes 2011. 
 

Socialstyrelsens riktlinjer för den svenska diabetesvården innehåller fem olika kostalternativ; 

traditionell diabeteskost, måttlig lågkolhydratkost, medelhavskost, traditionell diabeteskost 

med lågt GI och extrem lågkolhydratkost (7). Fördelningen av energigivande näringsämnen 

hos dessa koster kan ses i figur 1. Rekommendationen bygger på en systematisk  
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litteraturöversikt gjord av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2). Studierna 

som inkluderats i översikten har visat på olika långtidseffekter gällande glykemisk kontroll 

(HbA1c), lipidprofil samt viktutveckling. Någon översikt över kosternas effekt på PPG finns 

inte med i rapporten. Stora effekter kan uppnås med kostbehandling vid diabetes, men då 

många kostalternativ finns vore en undersökning över effekterna på PPG intressant för att nå 

fram till goda resultat av kostbehandling på glykemisk kontroll (4). Dietisten har en central 

roll vid kostbehandling, och därför ses denna undersökning som intressant för att som dietister 

kunna ge bättre individuella kostråd i enlighet med Nutritionsbehandlingsprocessen (NCP) 

(8).  

2. Syfte 

Att jämföra postprandiellt plasmaglukossvar (PPG) vid måltider med olika fördelning av de 

energigivande näringsämnena samt olika livsmedelsval, hos individer med diabetes mellitus 

typ II jämfört med friska.  

2.1. Frågeställningar 

 Kan något mönster tydas mellan fördelning av energigivande näringsämnen och PPG? 

 Hur skiljer sig stegringen av PPG för måltider med olika fördelning av energigivande 

näringsämnen, jämfört med en traditionell diabeteskost, i de olika grupperna? 

 Finns det något som tyder på att livsmedelsval påverkar PPG? 

2.2 Hypoteser 

 Ju större mängd kolhydrater i måltiden desto högre PPG.  

 Personer med diabetes typ II har högre glukosvärde innan måltid, högre glukostopp, 

långsammare glukosstegring och högre slutvärde jämfört med friska. 

 En sänkning av glykemiskt index i måltiden ger gynnsam påverkan på PPG.  
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3. Bakgrund 

3.1. Diabetes typ II 
International Diabetes Federation (IDF) har i en artikel, som blivit godkänd för publikation i 

december 2013, uppskattat antalet diabetiker till 382 miljoner i världen och år 2035 beräknas 

siffran stiga till 592 miljoner (1). Diabetes typ II kan vara en svårupptäckt sjukdom där 28-80 

% av det totala antalet beräknas vara odiagnostiserade (9). Idag är diabetes en av världens 

största metabola sjukdomar, vilken har ökat under de senaste 15 åren (1). Anledningen till 

ökningen är de livsstilsförändringar som följer när länder utvecklas. I Sverige uppskattas 6,4 

% av befolkningen i åldrarna 20-79 år ha diabetes, vilket beräknas stiga 0,2 procentenheter till 

år 2035. Cirka 90-95% av personer med diabetes har diabetes typ II (10). 

Genetiska faktorer och miljöfaktorer ligger bakom utvecklingen av diabetes typ II (11). Hos 

en person som bär på de genetiska anlagen spelar miljön en avgörande roll för eventuell 

sjukdomsutveckling. Till miljöfaktorer med störst påverkan hör övervikt och fetma samt 

fysisk inaktivitet. Ålder påverkar också på grund av att insulinkänsligheten och β-

cellsfunktionen minskar med åren. Karakteristiskt för diabetes typ II är förekomsten av 

hyperglykemi, förhöjda glukosnivåer i blodet. Den metabola rubbning som sker vid 

sjukdomen är rubbad insulinfrisättning samt insulinresistens. Det sistnämnda innebär en 

nedsatt känslighet för insulin framförallt i skelettmuskelceller, adipocyter och hepatocyter.  

Tabell 1. Diagnoskriterier för diabetes mellitus typ II, nedsatt glukostolerans (IGT) och förhöjt fasteglukos (IFG) 
hos World Health Organization (WHO) samt American Diabetes Association (ADA). Värdena är angivna för 
venöst plasmaglukos 

Diagnoskriterier WHO år 2006 ADA år 2010 

Diabetes mellitus   

Fastande ≥7,0 mmol/l ≥7,0 mmol/l 

Eller två timmar efter OGTT* ≥11,1 mmol/l ≥11,1 mmol/l 

Eller HbA1c ≥48mmol/mol** ≥48mmol/mol 

IGT   

Fastande <7,0 mmol/l <7,0 mmol/l 

Och två timmar efter OGTT* ≥7,8 och <11,1 mmol/l 7,8 – 11,0 mmol/l 

IFG   

Fastande 6,1 – 6,9 mmol/l 5,6 – 6,9 mmol/l 
*OGTT: Oral glucosetolerance test, peroral glukosbelastning genom intag av 75 g kolhydrater. 
** Komplettering från WHO gällande HbA1c kom år 2011. 

För diagnostisering av diabetes har World Health Organization (WHO) och American 

Diabetes Association (ADA) sammanställt gränsvärden för glukoskontroll (10,12). Dessa 

gränsvärden visas i tabell 1 och grundar sig framförallt på gränsen för när retinopati ökar (12). 

Andra komplikationer visar inte en lika tydlig gräns för ökad komplikationsrisk (12) men 

olika komplikationer förekommer oftast samtidigt (11). Det uppvisas en skillnad i 

gränsvärden gällande förhöjt fasteglukos (impaired fasting glucose – IFG) mellan ADA och 

WHO, se tabell 1(10,12). WHO hävdar att bevisningen är bristande för att sänka gränsvärdet 

gällande risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom samt för att utveckla diabetes typ II 

(12). Det är standard att mäta blodglukosvärdet i venöst blod (12). Vid fastevärden är kapillärt 

och venöst blodglukosvärde lika, medan icke-fastande prov ger ett högre värde kapillärt än 
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venöst (12). Plasmaglukosvärdet kapillärt höjs sällan över 7,8 mmol/l en till två timmar efter 

måltid hos personer med normal glukostolerans, och återvänder till ursprungsnivån efter två 

till tre timmar (9). För diabetiker är behandlingsmålet en till två timmar efter måltid  max 9,0 

mmol/l, under förutsättning att hypoglykemi undviks (13). 

 

Målet för glukoskontroll vid diabetesbehandling är ett HbA1c under 52 mmol/mol (3). En 

individuell målsättning ska dock alltid göras efter bedömning av till exempel personens 

förväntade livslängd och livskvalitet. Blodtryckssänkning och sänkning av low dencity 

lipoprotein (LDL) kolesterol ska efterstävas. Behandlingsmetoder som tas upp i riktlinjerna 

för att nå dessa mål är läkemedelsbehandling, rökstopp och råd samt stöd för ökad fysisk 

aktivitet, medan separata riktlinjer finns för kostbehandling (3,7). Gällande läkemedel bör en 

patient med diabetes typ II i första hand få metformin, men om detta inte är tillräckligt för 

glukoskontroll bör patienten få tillägg med sulfonureider alternativt insulin, eller båda två (3). 

Andra, dyrare läkemedel, ges först därefter eller vid intolerans av de föregående. Vid BMI > 

40 kg/m
2
 kan fetmakirurgi hjälpa. Metformin verkar genom att bland annat aktivera 

adenosinmonofosfat-aktiverat proteinkinas (AMPK) (11). När AMPK aktiveras ökas 

energibildningen i cellen men också andra viktiga metabola processer regleras (11,15). Det 

sker då en ökning av fettsyraoxidationen, hämning av lipolysen, stimulering av 

glukosupptaget samt en minskning av glukoneogenesen (11). Effekten utövas framförallt i 

levern. En liten ökning av laktatnivåerna ses vid användning av detta läkemedel, vilket tros 

bero på att glukoneogenesen hämmas.  

3.1.1. Rubbad insulinfrisättning 

Vid diabetes typ II förekommer alltid en rubbad insulinfrisättning som leder till en oförmåga 

att kontrollera ämnesomsättningen (11). Typiska fynd vid denna obalans är hyperglykemi 

samt förhöjda nivåer av fria fettsyror (free fatty acids - FFA) och triglycerider (TG) i blodet. 

Insulinfrisättningen är vanligen hög vid diabetes typ II, men eftersom insulinresistens ofta 

förekommer samtidigt ökas inte insulineffekten. Hos personer med normal glukosmetabolism 

stimuleras insulinfrisättningen av glukos genom att ge upphov till exocytos av 

insulininnehållande granula (vesiklar i cytoplasman) i cellen. Vid denna rubbning har β-

cellerna vanligen nedsatt glukoskänslighet och därmed minskad stimulering av 

insulinfrisättningen. Den nedsatta känsligheten är troligen kopplad till mitokondriens 

minskade förmåga att producera adenosintrifosfat (ATP). Vid ökad glukosnivå sker normalt 

sett en ökad metabolism i cellen, vilket höjer ATP medan adenosindifosfat (ADP) sänks. Vid 

en rubbad insulinfrisättning sker inte denna ökning av ATP i lika hög grad och därmed blir 

kvoten ATP/ADP inte höjd i samma utsträckning, vilket i sig ger en minskad stimulering av 

insulinfrisättningen. Processer som påverkas av den nedsatta glukoskänsligheten är främst 

insulinfrisättningen i samband med måltid.  

Insulinfrisättningen är bifasisk, med en snabb stigning initialt och därefter en minskad 

insöndring, för att sedan börja en ny långsam stegring. För den första fasens frisättning 

används insulininnehållande granula vid cellens membran, medan vi andra fasens frisättning 

transporteras insulin ut från cellens inre för att nå blodet. Vid diabetes typ II är den första 

fasen ofta förlorad medanden långsamma insulinstegringen i fas två är kvar. Diabetes är en 

progressiv sjukdom och vanligen tilltar rubbningen av insulinfrisättningen med anledning av 
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en rubbad metabol kontroll. Ärftliga faktorer som påverkar rubbningen i insulinets olika faser 

har hittats tillsammans med faktorer för funktion och mängd av β-celler. β-cellsmassan är 

dynamisk och ändras beroende på behov, men vid diabetes typ II verkar denna funktion 

saknas och apoptos sker i större utsträckning än hos friska (11). 

Hyperinsulinemi innebär förhöjda nivåer av insulin i blodet (11). En minskad 

insulininsöndring uppkommer senare i sjukdomsförloppet när hyperinsulinemin avtar, troligen 

på grund av uttröttning av β-cellerna, vilket leder till insulinbrist. Tillsammans med 

hyperinsulinemi ses också förhöjda nivåer av proinsulin, vilket är ett förstadium till insulin 

(11). I vanliga fall hittas denna metabolit inne i cellerna, men då β-cellerna är stressade läcker 

proinsulin ut i blodet. Den förhöjda nivån av proinsulin tros kunna påverka förloppet av 

diabetessjukdomen. 

Parallellt med den rubbade insulinfrisättningen är insulinets motpol, glukagon, rubbad vid 

diabetes typ II (11). Glukagonets effekt är att öka nedbrytningen av glukos i levern, och 

därmed bidra till en höjd glukosnivå. Frisättningen av hormonet minskar vid ökade 

glukosnivåer i blodet, men då glukoskänsligheten är nedsatt vid diabetes typ II sker inte denna 

minskning i lika stor utsträckning. Efter måltid är glukagonnivån förhöjd vid diabetes typ II 

och därmed blir insulinets förmåga att stänga av glukosproduktionen sänkt och 

blodglukoskoncentrationen förhöjd. 

Effekterna av hyperinsulinemi är inte helt känt men det finns teorier om en koppling till 

insjuknande i cancer (16). Epidemiologiska studier visar på samband mellan diabetes och en 

ökad risk för att insjukna i flera former av cancer (16). För prostatacancer är sambandet 

omvänt. Orsakssamband kan aldrig hittas i epidemiologiska studier, men samband kan ses. Då 

riskfaktorerna för diabetes och cancer ofta är samma skulle detta i sig kunna leda till att ett 

samband kan ses. Vid diabetes förekommer tillståenden hyperinsulinemi, hyperglykemi och 

ofta en låggradig inflammation. Dessa tillstånd har i epidemiologiska studier visat på ökad 

risk för insjuknande i cancer. Hyperinsulinemi kan direkt påverka cancerrisken eftersom 

cancercellen har receptorer för insulin och därmed får ökat glukosupptag. Indirekt påverkan 

sker genom att hyperinsulinemi ökar förekomsten av tillväxtfaktorn insulin-like growthfactor-

1 (IGF-1). Detta sker genom att bindningsproteiner för IGF-1 minskar, vilket då stimulerar 

tillväxten av cancerceller genom ökad fri form av IGF-1. Hyperglykemi påverkar också 

genom att öka den oxidativa stressen och därmed risken för utveckling av mutationer och 

uppkomsten av cancer. Vid diabetes förekommer även en låggradig inflammation som 

minskar den antioxidativa effekten i kroppen och därmed ökas risken för uppkomsten av 

cancer.  

3.1.2. Insulinresistens 

Insulinresistens innebär att den biologiska effekten av insulin är nedsatt, jämfört med hos en 

frisk individ (11). Insulinberoende vävnader är främst skelettmuskulatur och fettväv då dessa 

uttrycker insulinberoende glukostransportör 4 (GLUT4). Glukosupptaget påverkas genom en 

rubbad signalering från cellens insulinreceptor till GLUT4-innehållande vesiklar i 

cytoplasman, som behövs för glukostransporten in i cellen. 
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Genetiska faktorer för uppkomsten av insulinresistensen är sällsynta, medan flera genetiska 

förklarningar finns för β-cellsdysfunktion (11). Därmed är miljöfaktorerna sannolikt centrala 

för uppkomsten av insulinresistens. Teorier finns om att det skulle kunna vara β-

cellsdysfunktionen som är orsaken till insulinresistensen (17). Det förklaras med att 

hyperinsulinemi och störd insulinfrisättning är den initierande faktorn på vilken kroppen 

svarar med insulinresistens, som ett korrekt fysiologiskt svar för att förhindra hypoglykemi.  

Epidemiologiska studier har visat ett samband mellan dålig D-vitaminstatus och ökad risk för 

insulinresistens och diabetes typ II, medan randomiserade studier med tillskott av vitamin D 

inte visat på lägre incidens av diabetes typ II (18). Vitamin D är viktigt för glukosinducerad 

insulinsekretion, då det ökar insulinkänsligheten samt har antiinflammatoriska egenskaper. 

Förklaringen till varför vitamin D skulle vara skyddande mot insulinresistens och diabetes typ 

II är flera. Kalciummetabolismen påverkas negativt av D-vitaminbrist och då kalcium spelar 

en central roll för insulinsyntes och sekretion leder detta till en rubbad insulinfrisättning. 

Paratyroideahormon (PTH) ökar kroppens kalciumnivå genom ökad återabsorption i njurarna, 

ökad frisättning från skelettet samt bidrar till ökad bildning av kalcitriol (aktivt D-vitamin). 

Vid brist på D-vitamin förekommer förhöjda nivåer av PTH, vilket tros leda till ökad 

insulinresistens. Vitaminet skyddar också mot cytokininducerad β-cellsdysfunktion. 

Cytokiner bildas av många olika celler i kroppen och verkar hämmande eller stimulerande på 

cellmognad, celldelning samt cellfunktion och kopplas främst till processer i immunförsvaret 

(15). 

Inflammatoriska cytokiner, från till exempel fettväv, har visats bidra till hyperinsulinemi och 

därmed insulinresistens hos personer med fetma (19). Inflammatoriska cytokiner finns inte 

bara i fettväv, utan kan även bildas vid en förändrad bakterieflora i tarmen. Orsaken bakom 

den cytokininducerade insulinresistensen tros vara att cytokiner tillsammans med oxidativ 

stress förändrar den intracellulära signaleringen. Därmed aktiveras proinflammatoriska gener 

vilket skapar en låggradig kronisk inflammation.  

Fria radikaler förekommer i stor mängd vid oxidativ stress och ett samband har setts med 

mitokondriell dysfunktion (11). Då mitokondrierna är inblandade i insulinfrisättningen och 

den metabola kontrollen leder den oxidativa stressen till glukotoxicitet. Då metaboliten glukos 

förekommer i stora mängder uppkommer en toxicitet genom att både β-cellen och insulinets 

verkan i vävnaden störs. Cellens mitokondrie blir överbelastad av höga glukoshalter och dess 

funktion att oxidera metaboliter blir nedsatt. Förhöjda nivåer av blodglukos skulle då kunna 

vara en toxicitet som leder till uppkomsten av de metabola förändringar som ses vid diabetes 

typ II.  

Förhöjda nivåer av FFA kan skapa en lipotoxicitet, vilket är när FFA förekommer i så hög 

mängd att det leder till skadliga nivåer (11). De höga nivåerna av FFA kan vara sekundärt till 

insulinresistens, men också vara en del kopplat till fetmaproblematiken. Förhöjda nivåer av 

FFA, som är vanligt vid diabetes typ II, ger en lägre insulinfrisättning och därmed ett minskat 

glukosupptag samtidigt som en ökning av fettinlagring sker i celler som ej är anpassade för 

detta. Ökad fettinlagring har setts i skelettmuskulatur, β-celler samt i levern. Fettinlagringen i 

dessa celler leder till en minskad insulinfrisättning parallellt med en ökad insulinresistens.  
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Effekterna av insulinresistens är många. Leverförfettning är en central del och uppkommer av 

lipotoxicitet (11). Insulinkänsligheten minskar och β-cellerna svarar med en ökad 

insulinfrisättning. Nedsatt glukostolerans och hyperglykemi utvecklas då leverns 

glukosproduktion inte dämpas tillräckligt och diabetes typ II utvecklas. Leverns förmåga att 

syntetisera high density lipoprotein (HDL) minskar medan syntesen av TG-innehållande very 

low density lipoprotein (VLDL) ökar vid insulinresistens och hyperinsulinemi (11). Insulin 

stimulerar till att cellerna frisätter ett lipas i blodet vilket ökar nedbrytningen av kylomikroner 

och VLDL till TG och FFA. Detta leder till den karaktäristiska lipidrubbningen vid diabetes 

typ II med lågt HDL samt höga nivåer av TG och FFA.  

3.1.3. Komplikationer och HbA1c 

Glukos binds till hemoglobin genom en icke-enzymatisk process (11) och denna andel 

glukosbundet hemoglobin jämfört med fritt hemoglobin ger ett mått på hur 

glukoskoncentrationen varit de senaste två till tre månaderna (4). Detta mått kallas HbA1c 

och dagens diabetesbehandling och riktlinjer har framförallt detta i fokus (4). Ju högre 

HbA1c, desto större risk för sena diabeteskomplikationer, så kallade senkomplikationer (11). I 

en reviewartikel står två studier beskrivna som båda visar att cirka 10 mmol/mol reducerat 

HbA1c gav en minskad komplikationsrisk på cirka 20 % hos personer med diabetes typ II (4). 

Dessa komplikationer uppstår i de celler som inte är beroende av insulin för glukosupptag 

(11). Pericyter, celler som finns i yttre skiktet av kapillärer och venoler (15), samt 

endotelceller är exempel på insulinoberoende celler som är extra känsliga för höga 

glukosnivåer (11). Vid förhöjda glukoskoncentrationer i blodet blir glukosupptaget förhöjt hos 

pericyter och endotelceller, varpå kärlskada uppstår. Sker detta i små kärl kallas det 

mikroangiopati, vilket är en progressiv tillslutning av kapillärerna. Cellerna överbelastas av en 

ökad glukosmetabolism och genom flera komplicerade processer tilltar produktionen av fria 

radikaler och permeabiliteten i kärlen höjs, så att ämnen från blodet ansamlas extravasalt. För 

att förhindra detta förtjockas basalmembranen och lokal ischemi uppstår i kärlen. För att 

kringgå denna tillslutning bildas nya kärl. Dessa kärl samt de skadade kärlen är ofta känsliga 

och lokala blödningar kan därför lätt uppstå. Ögats näthinna, njurglomeruli och neuroner är 

mycket beroende av god mikrocirkulation och är därmed känsliga för mikrovaskulära skador.  

Därför är mikroangiopati framstående i dessa organ och yttrar sig som nefropati, neuropati 

och retionpati. Makroangeopati är, till skillnad mot mikroangiopati, inte direkt kopplad till 

hyperglykemi (11). Vid förbättrad metabol kontroll hos diagnostiserade diabetiker har inte 

alltid en reduktion i kardiovaskulära komplikationer visats. Eventuellt beror utvecklingen av 

makroangeopati på att hyperinsulinemi påverkar glatt muskulatur tillsammans med ett ökat 

sympatiskt påslag. Lipidrubbningar och hypertoni, som ofta förekommer tillsammans med 

diabetes typ II, anses vara de största orsakerna till makroangeopati medan hyperglykemi 

endast accelererar riskfaktorerna för arterosklerosutvecklingen. 

 

HbA1c-värdet ger ett medelvärde för både fasteplasmaglukos (FPG) och postprandiellt 

plasmaglukos (PPG) under en längre period, men visar inte magnituden eller frekvensen hos 

toppar och dalar i blodglukos under dygnet (4). FPG tas efter 8-12 timmars fasta, och är 

relativt vanlig kontroll inom vården. FPG är liksom HbA1c associerat med 

komplikationsrisken men flera studier har inte visat på korrelation mellan FPG och HbA1c, 
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enligt samma review-artikel. Vidare står det att PPG är plasmaglukoskoncentrationen, 

vanligtvis två timmar, efter måltid. Hos personer med HbA1c nära normalvärden består värdet 

till cirka 70 % av PPG och resterande av FPG medan relationen är den motsattavid höga 

HbA1c-värden. Det har även visat sig att behandling som syftar till sänkning av PPG jämfört 

med FPG mer effektivt sänker HbA1c. Review-artikeln visade också på att PPG var en bättre 

indikator för mortalitet hos diabetespatienter än FPG. Det högsta uppmätta värdet, toppvärdet, 

vid PPG har visat sig korrelera bättre till markörer för ateroskleros än både FPG och HbA1c. 

Även den oxidativa stressen har i detta sammanhang visat sig triggas mer av höga 

glukostoppar än av långvarig hyperglykemi.  

I Europa har det visat sig att endast 31 % av diabetespatienterna når HbA1c-målet (4). I 

artikeln diskuteras egenmätning av PPG och FPG som en viktig strategi för att kunna nå 

HbA1c-målet, då det är associerat med bättre glykemisk kontroll. IDF:s riktlinjer från 2011 

rekommenderar egenmätning hos icke-insulinbehandlade patienter då det visat sig att det 

sänker HbA1c (9). Enligt Socialstyrelsens senaste Nationella riktlinjer för diabetesvården 

2010 ska systematisk egenmätning av blodglukos inte göras hos personer med diabetes typ II 

som behandlas peroralt eller med livsstilsbehandling (3). 

3.2. Kost 
De rekommendationer till personer med diabetes typ II som ges inom svensk sjukvård idag 

följer ofta de europeiska diabetesrekommendationerna som kom 2004, med mindre mättat 

fett, mer fibrer och fokus på långsamma kolhydrater (2). I dagsläget handlar diskussionen 

kring kost vid diabetes om både proportionerna av de olika makronutrienterna (kolhydrater, 

fett och protein) men också om kvaliteten på dessa (2). En individualisering är 

eftersträvansvärd gällande de kostråd som dietister ger till patienter idag i enlighet med NCP, 

som härstammar från den amerikanska organisationen Academy of Nutrition and Dietetics (8). 

NCP innebär en systematisk arbetsmodell speciellt utvecklad för dietister och innefattar 

nutritionsutredning, nutritionsdiagnos, nutritionsåtgärd samt nutritionsuppföljning och 

utvärdering. I denna process tar dietisten hänsyn till såväl patientens verktyg och möjligheter 

som sina egna, för att utföra en individanpassad nutritionsbehandling där stor vikt läggs på 

uppföljning.  

3.2.1. Lågfettkost 

Definitionen för lågfettkost varierar i olika studier, men en gräns på max 30 energiprocent 

(E% - anger hur många procent av kostens totala energi som kommer från protein, kolhydrater 

och fett) från fett är vanligt (2). En kostintervention för att minska fettintaget visade sig ge 

lägre totalkolesterol, men ingen skillnad i BMI eller HbA1c jämfört med de som fick vanlig 

diabetesbehandling, utan fokusering på kostinformation (20). Energiintaget minskades 

samtidigt som fettintaget och även mängden mättat fett minskade i interventionsgruppen. En 

annan studie där råd om vegankost med mycket lågt fettintag (cirka 22 E% fett) jämfördes 

med råd om minskat fettintag i enlighet med amerikanska diabetesrekommendationer (cirka 

34 E% fett), visades sänkta nivåer av HbA1c, totalkolesterol samt LDL efter reglering för 

läkemedel hos personer med diabetes typ II (5). Viktnedgång sågs i båda grupper utan 

signifikant skillnad mellan grupperna. Ett signifikant samband sågs mellan viktnedgång och 

sänkt HbA1c. Look AHEAD (Action for Health in Diabetes) var en studie om lågfettkost med 
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totalt 5000 deltagare med diabetes typ II (21). De följde en grupp som fick råd om kalorisnål 

lågfettkost för viktminskning samt en kontrollgrupp, som fick normal behandling med 

information om diabetes och kost. Utfallsmåttet var främst insjuknande och död i hjärt- och 

kärlsjukdom. Efter knappt 10 år avbröts studien i förtid då ingen signifikant skillnad kunde 

ses på det primära utfallsmåttet. Viktminskningen var större i interventionsgruppen och likaså 

minskningen av HbA1c och blodtryck medan LDL var lägre i kontrollgruppen. Forskarna 

diskuterade om en annan sammansättning av kosten, till exempel en medelhavkost, eller en 

större viktminskning skulle ha gett ett annat resultat på insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdom.  

3.2.2. Kost med lågt GI 

Glykemiskt index (GI) är ett mått på olika livsmedels blodglukoshöjande effekt två timmar 

efter måltid, vid intag av 50 gram kolhydrater (2). Livsmedelsfaktorer som påverkar GI är 

partikelstorlek och cellstrukturer, gelatiniseringsgrad, innehåll av kostfibrer, 

värmebehandling, retrograderingsgrad och bearbetning, innehåll av syror samt antinutrienter 

(22). En studie jämförde kost med högt innehåll av kolhydrater med högt GI, högt innehåll av 

kolhydrater med lågt GI samt en kost med lågt innehåll av kolhydrater och högt innehåll av 

enkelomättat fett (23). Liknande effekt sågs på vikt och HbA1c under ett års tid. Lågt GI gav 

ett lägre PPG, beräknat som arean under glukoskurvan (area under curve - AUC), men ett 

högre fasteglukos än kost med högt GI. Kosten med lågt GI gav högre TG men lägre HDL än 

kost med låg andel kolhydrater. C-reaktivt protein (CRP), ett mått på inflammation i kroppen, 

var lägre vid lågt GI än kost med högt GI eller mindre kolhydrater. I en interventionsstudie, 

som pågick under sex månaders tid, gav kost med lågt GI ett lägre HbA1c jämfört med kost 

med hög andel fibrer (24). Skillnaden mellan kosterna var 14 enheter i GI. En skillnad sågs 

också i glykemisk belastning (glycemic load - GL), som är ett värde för livsmedlets GI 

kombinerat med mängden kolhydrater (2). Ett värde på cirka 130 i GL uppvisades i 

interventionsgruppen medan kontrollgruppen med hög andel fibrer uppvisade ett ungefärligt 

värde på 160 i GL. Detta trots en likvärdig kolhydratmängd i de båda grupperna.  

3.2.3. Medelhavskost 

En medelhavskost innehåller mycket lite kött och söta livsmedel, begränsat med kyckling, 

ägg, yoghurt och ost medan fokus ligger på frukt, grönsaker, spannmål med hela korn, 

baljväxter, nötter, olivolja, fisk och skaldjur (25). En ny svensk studie utförd på patienter med 

diabetes typ II visade att PPG vid medelhavskost var likvärdigt med en lågfettkost, men båda 

kostalternativen gav ett högre PPG än lågkolhydratkost (6). Frukost och lunch ingick i studien 

för alla de tre kosterna och den sammanlagda energimängden för de två måltiderna var lika 

för alla koster. Vid medelhavskosten serverades endast kaffe till frukost, då detta är vanligt 

förekommande i kosthållningen vid medelhavet. Insulinsvaret efter lunchen var högre vid 

medelhavskosten än lågfettkosten. Då energiinnehållet var högre vid medelhavskostens lunch 

är det högre insulinsvaret anledningen till det likvärdiga resultatet på PPG. Författarna 

diskuterar att studiens resultat tyder på en förbättrad insulinsekretion vid medelhavskost. 

Detta ses som högst intressant då diabetes typ II innebär en försämring av insulinsekretionen i 

samband med måltid (11). Medelhavskosten har i en annan studie visat sig ge signifikant lägre 

användning av läkemedel samt lägre HbA1c hos nydiagnostiserade personer med diabetes typ 

II, jämfört med en lågfettkost (26). Viktnedgången var signifikant större vid medelhavskost 
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under studiens två första år. Medelhavskosten förbättrade HDL samt sänkte TG, med 

signifikanta resultat under studiens två första år, för att därefter avta i skillnad vid studiens 

slut efter fyra år. Energiinnehållet och kolhydratinnehållet minskade i gruppen med 

medelhavskost under studiens första år jämfört med innan studiens start. Vid studiens slut var 

minskningen mindre gällande både energiintaget och kolhydratintaget än under första året. 

Risken för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom minskade i en studie med två varianter av 

medelhavskost jämfört med råd om att minska fettintaget (27). Deltagarna var alla 

högriskpatienter med diabetes typ II eller en kombination av riskfaktorer för hjärt- och 

kärlsjukdom. Kontrolldieten var lågfettkost med råd om begränsat intag av fettrika produkter 

medan intag av lätta mejeriprodukter uppmuntrades. Två varianter av medelhavskost 

jämfördes mot kontrolldieten; med extra olivolja eller med extra intag av nötter. 

Uppföljningstiden var i median 4,8 år och totalt ingick cirka 7400 deltagare i de tre grupperna. 

Studien avbröts i förtid då man hittade en signifikant skillnad mellan grupperna på 

utfallsmåttet insjuknande eller död i hjärt- och kärlsjukdom. De båda medelhavskosterna 

visade på samma resultat, en riskminskning på 30 % jämfört med lågfettkosten. Slutsatsen var 

enligt författarna att en medelhavskost var att rekommendera för att minska risken för hjärt- 

och kärlsjukdomar bland individer med ökad risk för dessa sjukdomar. Risken för att insjukna 

i hjärt- och kärlsjukdom har också studerats i en kohortstudie där följsamhet till 

medelhavskost samt grad av GL mättes i förhållande till insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdom 

(28). Medianuppföljningen var 11 år och intervjuer med semikvantitativa food frequency 

questionnaire (FFQ) användes för att gradera följsamheten till medelhavskost samt för 

uträkning av GL. Resultatet visade en lägre risk för insjuknande vid större följsamhet till 

medelhavskost samt vid lägre GL.  

3.2.4. Lågkolhydratkost 

Varianterna av lågkolhydratkost är många och de delas ofta in i olika nivåer beroende på 

kolhydratmängden. I SBU:s systematiska litteraturöversikt finns nivåerna måttlig 

lågkolhydratkost, med max 40 E% kolhydrater, och extrem lågkolhydratkost med max 20 E% 

kolhydrater (2). Den ovan nämnda svenska studie om olika kosters resultat på PPG visade på 

ett lägre insulinsvar vid lågkolhydratkost jämfört med lågfettkost (6). PPG var nästan dubbelt 

vid lågfettkost jämfört med lågkolhydratkost samtidigt som insulinsvaret var fördubblat vid 

lågfettkosten. Lågkolhydratkosten gav högre TG efter måltid, vilket enligt författarna var 

förväntat då fettinnehållet var högre samtidigt som diabetes typ II innebär en minskad 

clearance av kylomikroner i blodet efter måltid. En randomiserad studie med parallella 

grupper under två års tid, har visat på goda förändringar av lipidprofilen vid lågkolhydratkost 

(29). En Atkinsdiet utan energirestriktion med max 20 g kolhydrater/dag under studiens första 

tre månader (för att sedan öka med 5 g/vecka så länge som viktnedgången fortsatte) jämfördes 

med en strikt energibegränsad lågfettkost med råd om max 30 E% fett. Deltagarna led av 

fetma och båda koster visade på en likvärdig viktnedgång. Vid sex månader sågs signifikant 

större minskning av TG samtidigt med större ökning av HDL vid lågkolhydratkost. 

Skillnaderna minskades under studiens gång, samtidigt som kolhydratinnehållet i kosten 

ökades för lågkolhydratkosten. En annan studie visade på oförändrade lipidnivåer när man 

jämförde lågfettkost med lågkolhydratkost förutom nivån av HDL som var signifikant högre 

vid lågkolhydratkost (30). Studien visade inga skillnader mellan kosterna på HbA1c, 
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blodtryck eller viktminskning. Ytterligare en studie med resultat på lipidförändringar visade 

på en större sänkning av LDL, totalt kolesterol, HbA1c och BMI vid måttlig restriktion av 

kolhydrater jämfört med en restriktion av fett (31). Innehållet av kolhydrater var 57 E% i 

gruppen med begränsat fettintag och 45 E% i gruppen med begränsat kolhydratintag. 

Deltagarna hade diabetes typ II och fick råd om att ändra sin kost med hjälp av dietister, både 

i grupp och individuellt.  

4. Metod och material 
Under en tvåveckorsperiod utfördes en undersökning där personer med diabetes typ II samt 

personer med normal glukoskontroll, serverades olika måltider varpå blodglukosmätningar 

utfördes. Jämförelse gjordes sedan mellan PPG i respektive måltid och grupp.  

4.1. Litteratursökning 
Databaser som användes för att söka vetenskapliga artiklar var Scopus och PubMed. Sökord 

som användes var diabetes type 2, healthy, postprandial glucose, different meals, low fat diet, 

lowcarbohydrate diet, mediterranean diet, glycemic index, elderly, area under curve, HbA1c, 

hyperinsulinemic, insulin resistance samt synonymer till dessa. Information har även hämtats 

från IDF, WHO, ADA, Socialstyrelsen, SBU, Livsmedelverket och vetenskaplig litteratur inom 

området samt metodböcker.  

4.2. Försökspersoner 
Försöken utfördes dagtid och deltagare med diagnostiserad diabetes typ II så väl som personer 

med normal glukoskontroll krävdes. Urvalsgruppen bestämdes till pensionärer då 

förekomsten av diabetes typ II är högre i denna grupp (1) samt att dessa personer har större 

möjlighet att närvara dagtid. Försökspersonerna rekryterades via pensionärsföreningar i 

Uppsala län med hjälp av anslag, mejlutskick samt via muntlig information på möten. Urvalet 

var därmed så kallat bekvämlighetsurval (32). Diabetesförbundet kontaktades också, men lät 

meddela att deras medlemmar i huvudsak var insulinbehandlade och därmed inte aktuella som 

deltagare. Även vårdcentraler kontaktades och sociala medier användes, men inga potentiella 

deltagare visade intresse via dessa sammanhang.   

Totala antalet deltagare var sju stycken, tre personer med diagnostiserad diabetes typ II och 

fyra personer som inte hade någon diagnostiserad diabetes. Antalet deltagare bedömdes vara 

acceptabelt för uppsatsens avsatta tidsram och omfattning.  

4.2.1. Icke-insulinbehandlad diabetes typ II (ID2) 

Urvalskriterierna var icke-insulinbehandlad person med diabetes typ II. Fem personer visade 

intresse av att delta. Två av dem kunde inte delta på grund av insulinanvändning eller var 

upptagen vid försökstillfällena. Samtliga antagna deltagare fullföljde undersökningen.  

Medelåldern i denna grupp var 72 år med ett spann på 68-75 år. Medelvärdet på deltagarnas 

BMI beräknades, på deras angivna vikt och längd, till 27,9 kg/m
2 

(25,7-29,4 kg/m
2
). I gruppen 

fanns två män och en kvinna som i medeltal hade haft diabetes i 4,2 år med ett spann på 1,5-6 

år och samtliga tablettbehandlades med metformin. Ingen av deltagarna angav att de hade 

någon infektion eller tillämpade någon speciell diet.  
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4.2.2. Normal blodglukoskontroll (friska) 

Urvalskriterierna var personer utan känd sjukdomshistoria med diabetes. 14 personer visade 

intresse av att delta och hälften av dessa kom att delta. Bortfallet berodde av sen anmälan, 

kunde inte närvara vid alla försökstillfällen, kunde inte kontaktas, valde att avböja samt 

transportproblem. Tre personer som genomförde försöken hade vid upprepade tillfällen ett 

plasmaglukosvärde >8,8 mmol/l och exkluderades ur denna uppsats. Medelåldern på de fyra 

deltagarna som kom att inkluderas var 72 år med ett spann på 69-75 år. Medelvärdet på 

deltagarnas BMI beräknades, på deras angivna vikt och längd, till 24,0 kg/m
2 

(20,8-25,7 

kg/m
2
). Det var lika många män som kvinnor. Ingen av deltagarna angav att de hade någon 

infektion eller tillämpade någon speciell diet. Samtliga deltagare fullföljde undersökningen.  

4.3. Måltider 
Metoden var en modifierad version av den som användes i en nyligen publicerad studie (6). 

En jämförelse utfördes i denna uppsats med fem exempelmåltider (se bilaga 2) som hämtades 

från Socialstyrelsens vägledning Kost vid diabetes från 2011 (7). Dessa måltider beräknades i 

Dietist XP av legitimerad dietist Viktoria Schiöler. Alla måltider var komponerade för att ha 

samma energiinnehåll men med olika fördelning av protein, fett och kolhydrater, detta visas i 

tabell 2. I samma tabell visas även serveringsordningen av de olika måltiderna. 

Tabell2. Testmåltidernas energiinnehåll, fördelning av energigivande näringsämnen och serveringsordning 

Måltid Testdag Energi 
(Kcal) 

Kolhydrater 
(E%*) 

Fett 
(E%*) 

Protein 
(E%*) 

Traditionell diabeteskost 1 597 55 28 18 

Måttlig lågkolhydratkost 2 596 34 41 26 

Medelhavskost 3 602 45 37 18 

Traditionell diabeteskost med lågt GI 4 599 55 28 18 

Extrem lågkolhydratkost 5 602 15 56 29 
*Energiprocent (E%) anger hur många procent av kostens totala energi som kommer från protein, kolhydrater 

och fett. 

De olika måltiderna tillagades av försöksansvariga (författarna till denna uppsats samt 

författaren till motsvarande uppsats om nedsatt glukostolerans) enligt mängdangivelser och 

instruktioner från Viktoria Schiöler. I samtliga måltider ingick kyckling, potatis, squash och 

spenat i olika mängder och kombinationer, tillsammans med andra livsmedel. I bilaga 2 visas 

mängdangivelserna. Om inget annat angivits var mängderna beräknade på rå eller okokt vikt 

förutom för pasta och potatis, som var tillagad vikt. I denna undersökning valdes kyckling, 

squash, aubergin och ”pasta och potatis i pesto” samt ”pytt på bönor, potatis och fina gryn” att 

serveras varma medan resterande delar av måltiderna serverades kalla. Se bilder på de 

måltider som lagades upp i bilaga 3. 

Försöken utfördes vid Biomedicinskt Centrum, Institutionen för Kostvetenskap på Uppsala 

universitet, efter en individuellt standardiserad frukost följt av en fyra timmars fasta. Alla 

måltider serverades samtliga deltagare klockan 12.00 under en tvåveckorsperiod på fem icke-

konsekutiva vardagar, under november och december månad 2013. Tiden mellan 

provmåltiderna var minst 48 timmar för att undvika ”carry-over-effekter”, det vill säga att 

provmåltiderna inte påverkade varandra (6). Måltiderna var planerade att ätas under 30 
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minuter. Tidsbegränsningen visade sig vara svår att följa för deltagarna på grund av 

varierande portionsmängder och personlig äthastighet. Till måltiderna serverades två glas 

vatten. 

4.3. Genomförande 

Innan försöken startades provlagades och åts den traditionella diabeteskosten med lågt GI av 

försöksansvariga i syfte att bedöma portionsstorleken och tidsåtgång för att äta upp samt för 

att öva blodglukosmätning. 

Deltagarna informerades både muntligt och skriftligt att de på provdagarna skulle vara 

fastande från klockan 08.00 och innan dess äta en för personen standardiserad frukost. 

Information gavs även gällande en standardisering av den fysiska aktiviteten, dagen innan 

provdagarna och på provdagarna. Måltidernas innehåll delgavs innan försöken för att 

kontrollera att deltagarna tålde, tyckte om och orkade äta upp mängden mat per portion. Den 

skriftliga informationen visas i bilaga 4. Efter att sista dagens försök avslutats tillfrågades 

varje deltagare enskilt om dess följsamhet till instruktionerna om frukost, fasta och fysisk 

aktivitet. 

4.3.1. Blodglukosmätning 

Blodglukosmätningarna gjordes 15 minuter innan måltiden och vid 30, 50, 70, 90 och 120 

minuter efter att måltiden påbörjats. Generell standard för PPG är två timmar efter måltid (4), 

och därför valdes detta som sista mättillfälle. Deltagarna uppmuntrades att sitta stilla, minst 

30 minuter innan måltiden och två timmar efter. Kapillära blodglukosprover togs då 

möjligheten till venös provtagning var begränsad inom uppsatsens ramar. Mätningarna 

utfördes av försöksansvariga enligt medföljande instruktioner, medhjälp av Contour XT-

mätaren från Bayer Health Care. Fingrarna rengjordes av deltagarna med Klorhexidin och 

lufttorkades. Blodprovstagaren Microlet® 2 användes med Microlet® lansetter för 

blodprovstagning i fingertopparna. Första bloddroppen torkades bort för att undvika eventuell 

smuts i provdroppen. Vid behov hjälptes blodet ut genom ett lätt tryck på fingret. 

Kapillärblodet fångades upp med en Contour®Next teststicka som dessförinnan satts i 

blodglukosmätaren. Värdet som visades i displayen var omräknat från blodglukos till 

plasmaglukos. 

Under försöken uppmättes plasmaglukosvärden över normalnivåer (9) hos vissa deltagare 

som sedan tidigare inte hade någon känd sjukdomshistoria med diabetes. Därför tillfrågades 

samtliga deltagare om de på egen hand skulle vilja ta tre FPG på morgonen innan frukost, för 

att få fram ett medelvärde av FPG. Därefter gjordes en noggrann genomgång av 

blodglukosmätningsförloppet i enighet med undersökningens förfarande, tillsammans med 

medföljande skriftlig information, se bilaga 5. Samtliga deltagare valde att utföra detta. Ingen 

av deltagarna hade fastevärden över gränsen på 6,1 mmol/l (12). 

4.4. Etiska överväganden 
De etiska principer som vanligen används är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (32). Deltagarna informerades om uppsatsens 

syfte, att det var frivilligt att delta och att det fanns möjlighet att avbryta när som helst. Innan 
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försöken fick deltagarna information om de moment som ingick i undersökningen, bortsett 

från fasteglukosmätningen i hemmet och därför betonades det extra noga i detta sammanhang 

att det var frivilligt. Det delgavs både skriftlig och muntlig information om hur många 

blodglukosmätningar i fingertopparna som deltagandet skulle innebära (se bilaga 4), och att 

det fanns en viss risk att få en känselpåverkan i fingertopparna. Alla försöksdeltagarna 

lämnade skriftligen sitt informerande medgivande till att delta i undersökningen, se bilaga 6. 

Deltagarna kodades och den kodnyckel som användes kunde inte obehöriga ta del av. De 

deltagare som under försöken visat sig ha höga plasmaglukosvärden rekommenderades att ta 

kontakt med en vårdcentral för vidare utredning, dessa samtal utfördes individuellt med 

deltagaren av försöksansvariga.  

4.5. Bearbetning och analys 
Vid inmatning av mätvärden samt för beskrivande statistik användes kalkyleringsprogrammet 

Microsoft Excel (2010). Plasmaglukostegringen beräknades från mätningen innan måltiden 

till respektive PPG-mätning för alla individer. Ett medelvärde för plasmaglukosstegringen vid 

respektive tidpunkt och grupp samt måltid beräknades och linjediagram uppfördes. Dessa 

kurvor användes för beräkning av arean under kurvan (AUC) med trapetsmetoden (10). Vid 

utförandet användes en artikel i vilken olika forskningsmetoder vid diabetes diskuterades 

(33), och utifrån detta gjordes metodvalen. Vid intag av extrem lågkolhydratkost uppvisades 

plasmaglukosvärden under utgångsvärdet, det vill säga under baslinjen. För att kunna göra 

jämförelser mellan de olika grupperna och måltiderna bedömdes det lämpligast att subtrahera 

arean under baslinjen från den positiva arean. Även de uppmätta, faktiska 

medelplasmaglukosmätningarna åskådliggjordes i en graf. Ett mätfel uppstod vid mätning av 

en individ i friska gruppen, medelhavskost efter 90 minuter, och exkluderades vid just den 

beräkningen och visualiseringen.  

Toppvärde, det vill säga högsta plasmaglukosvärde, i medeltal för grupperna och måltiderna 

fastställdes och likaså noterades tiden till toppvärdet. Slutvärde, plasmaglukosvärdet efter 120 

minuter, registrerades för gruppernas medelvärden och måltider. Det sammanlagda 

medelvärdet för toppvärdena i grupperna beräknades samt skillnader i slutvärde mellan 

grupperna. AUC jämfördes dels som en skillnad och dels som en procentsats mellan 

respektive måltid och grupp. AUC analyserades i förhållande till kolhydratinnehåll. 

Spridningen mellan slutvärdena jämfördes. Skillnader mellan olika kosters toppvärde 

studerades. Måltiderna jämfördes procentuellt i respektive grupp mot traditionell diabeteskost 

i enlighet med tidigare studier (26,27,30,31). Hos de faktiska värdena studerades startvärde, 

toppvärde och slutvärde.  

4.6. Validitet och reliabilitet 
Reliabiliteten i uppsatsen stärktes genom standardisering av fysisk aktivitet, frukost, fyra 

timmars fasta och tid på dygnet då försöken genomfördes. Även frågor kring eventuell 

infektion eller diet ställdes för att kontrollera noggrannheten. FPG som togs av deltagarna 

skedde upprepade gånger. Utförandet av blodglukosmätningen standardiserades och var väl 

inövad. Blodglukosmätarna alternerades liksom utförare vid provtagningstillfällena, vilket 

stärkte reliabiliteten något då mätarna inte kontrollkalibrerades. På samma sätt användes olika 

vågar vid vägningen av de olika livsmedlen, inte heller de kalibrerades. En 
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rimlighetsbedömning har dock alltid gjorts för de olika mätningarna och vägningarna. 

Standardiseringen av diverse blodglukospåverkande faktorer stärkte reliabiliteten då 

serveringsordningen var icke-randomiserad. Inmatningen i kalkyleringsprogrammet 

kontrollerades. För att stärka reliabiliteten har även metoden beskrivits så utförligt som 

möjligt.  

Kapillär blodglukosmätning ger ett mått på PPG och hade därmed hög validitet. Det fanns 

även andra faktorer som kan ha påverkat plasmaglukosvärdet, dels de som kontrollerades men 

även stress, sömn, kalla fingrar och för hårt tryck på fingret vid provtagningen. Antalet 

deltagare var också ett problem för de slutsatser som drogs, men stärks av att deltagarna var 

sina egna kontroller. Andra studier har visat på liknande resultat (6), vilket stärker validiteten. 

5. Resultat 

Figur 2. Plasmaglukosstegring under 120 min efter intag av fem olika måltider hos individer med icke-
insulinbehandlad diabetes typ II (ID2). (n=3) 

Figur 3. Plasmaglukosstegring under 120 min efter intag av fem olika måltider hos individer med normal 
glukoskontroll (friska). (n=4) *Missing data Medelhavskost: medelvärde från tre individer på grund av ett 
mätfel.  

* 
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Tabell 3. Arean under kurvan (AUC) för plasmaglukosstegring efter intag av fem olika måltider hos icke-
insulinbehandlade individer med diabetes typ II (ID2) (n=3) samt individer med normal glukoskontroll (Friska) 
(n=4). Skillnaden i AUC mellan ID2 och friska samt nämnda skillnad i AUC jämfört med friska angivet i procent 
(%)  
Måltid AUC 

ID2 
AUC 

Friska 
Skillnad AUC ID2 – 

 AUC Friska 
(mmol min/l) 

Skillnad AUC 
Jämfört med friska 

(%) 

Traditionell diabeteskost 344 334 10 3 

Måttlig kolhydratkost 149 237 -88 -37 

Medelhavskost 312 275 37 13 

Traditionell diabeteskost med lågt GI 260 247 13 5 

Extrem lågkolhydratkost 59 73 -14 -19 

5.1. Jämförelse mellan ID2 och friska 
Hos ID2 varierade tiden till toppvärdet mellan 70-90 minuter för alla måltider utom för den 

extrema lågkolhydratkosten som hade toppvärdet vid 30 minuter, vilket ses i tabell 2. Tiden 

till toppvärdet var 50 minuter vid alla måltider hos friska, med undantag för måltiden med lågt 

GI som uppmätte det högsta värdet vid 70 minuter, vilket kan ses i figur 3.  

Sammanlagt för de fem måltiderna uppmättes 37 % högre slutvärde hos ID2 jämfört med hos 

friska. Hos ID2 sågs en spridning mellan måltidernas slutvärden som var nästan dubbelt så 

stor jämfört med friska. 

I tabell 3 visas AUC för respektive måltid och grupp samt skillnader mellan grupperna. 

Traditionell diabeteskost, traditionell diabeteskost med lågt GI och extrem lågkolhydratkost 

uppvisade liknande resultat i skillnad på AUC mellan grupperna med 10-14 enheter (mmol 

min/l). Vid jämförelse mellan alla de olika måltiderna sågs störst skillnad på måttlig 

lågkolhydratkost där ID2 hade 37 % lägre värde på AUC jämfört med friska. Den extrema 

lågkolhydratkosten skiljde sig också till stor del mellan grupperna där ID2 hade 19 % lägre 

AUC jämfört med friska. Övriga måltider hade mindre skillnad i AUC med 3-5 % högre 

värde för ID2 vid de traditionella kosterna samt 13 % för medelhavskosten.  

5.2. Jämförelse mellan måltiderna 
Ju större andel kolhydrater i måltiden desto högre värde på AUC, med undantag för 

traditionell diabeteskost med lågt GI, se tabell 3. Kosten med lågt GI hade lägre AUC än 

medelhavskost, trots högre kolhydratinnehåll. Traditionell diabeteskost hade högsta värdet 

och extrem lågkolhydratkost hade lägsta värdet på AUC, toppvärde och slutvärde hos 

respektive grupp.  

Vid jämförelse mellan traditionell diabeteskost och traditionell diabeteskost med lågt GI, 

utlästes lägre AUC, toppvärde och slutvärde hos kosten med lägre GI i båda grupperna. Tiden 

till toppvärdet var längst för traditionell diabeteskost samt traditionell diabeteskostmed lågt GI 

hos ID2, båda på 90 minuter. Traditionell diabeteskost med lågt GI hade längst tid till 

toppvärdet på 70 minuter hos friska. Se figur 2 och 3. 

Enligt tabell 3 uppvisade måttlig lågkolhydratkost, medelhavskost och traditionell 

diabeteskost med lågt GI en variationsvidd på 149-312 enheter hos ID2. Hos samma koster 

uppvisade friska värden med en variationsvidd på 237-275 enheter. ID2 uppvisade toppvärden 
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för dessa koster på 2,0-4,2 mmol/l där måttlig lågkolhydratkost hade det lägsta värdet medan 

medelhavskosten hade det högsta värdet, se figur 2. Hos friska låg toppvärdet för samma 

koster mellan 3,0-3,3 mmol/l, se figur 3.  

Jämfört med traditionell diabeteskost hade måttlig lågkolhydratkost, medelhavskost och 

traditionell diabeteskost med lågt GI 29 %, 18 % respektive 26 % lägre i AUC hos friska 

medan den extrema lågkolhydratkosten utmärkte sig med 78 % lägre AUC. Hos ID2 låg 

medelhavskosten 9 % lägre och traditionell diabeteskost med lågt GI 24 % lägre i AUC 

jämfört med traditionell diabeteskost. Måttlig- och extrem lågkolhydratkost utmärkte sig i 

denna grupp med en AUC på 57 % respektive 83 % mindre jämfört med traditionell 

diabeteskost. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Faktiska plasmaglukosvärden under 120 min efter fem olika måltider hos individer med icke-
insulinbehandlad diabetes typ II (ID2) (n=3) och individer med normal glukoskontroll (Friska) (n=4). *Missing 
data Medelhavskost - Friska: medelvärde från tre individer på grund av ett mätfel. 
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5.3. Faktiska värden 
Under denna rubrik redovisas resultatet som presenteras i figur 4 och faktiska värden används. 

Medelvärdet innan måltid var 6,5 mmol/l för ID2 och 5,4 mmol/l för friska, vilket innebär att 

ID2 hade ett 20 % högre medelvärde. Både toppvärdet och slutvärdet för alla fem måltider låg 

lägre hos friska jämfört med ID2. I båda grupperna var toppvärde och slutvärde högst vid 

traditionell diabeteskost respektive lägst hos extrem lågkolhydratkost. De totalt sett lägsta 

värdena uppvisades hos friska vid extrem lågkolhydratkost och motsvarande högsta värdena 

uppvisades hos ID2 vid traditionell diabeteskost. 

6. Diskussion 

6.1. Metoddiskussion 

Litteratursökningen försvårades av begränsat med forskning på detta specifika område, PPG 

och diabetes typ II. Därmed fanns få studier för jämförelse både gällande metod och resultat 

(6,23). Kostforskning vid diabetes typ II har även i en stor litteraturöversikt visats vara 

bristfällig (2). 

6.1.1. Försökspersoner 

Rekrytering av deltagare försvårades framförallt av kort varsel och att deltagandet tog mycket 

tid i anspråk. Samtliga medverkanden deltog dock i alla interventionsförsöken och var sina 

egna kontroller, vilket förstärker undersökningen. Mycket tid lades på att hitta fler deltagare, 

men då detta var en undersökning inom ramen för en C-uppsats med endast deskriptiv 

statistik, godkändes det aktuella antalet som rekryterats vid avsatt starttid för försöken. Ett 

större antal deltagare hade varit önskvärt för att förstärka validiteten, genom ett mer 

representativt material, och reliabiliteten, genom att fler mätningar ger ett noggrannare 

medelvärde. Fler deltagare hade också möjliggjort hypotestestning.  

Det bortfall som uppkom under rekryteringsprocessen berodde i huvudsak på att deltagandet 

krävde mycket av deltagaren. Andra utförandealternativ diskuterades, som att leverera färdig 

mat eller recept till hushållen tillsammans med egenmätning av blodglukos, men det aktuella 

ansågs som det mest noggranna sättet där mer kontroll över förförandet möjliggjordes. En 

screening innan försöken påbörjades hade varit det mest optimala sättet att gruppera 

deltagarna baserat på deras plasmaglukosvärden. På grund av begränsade resurser och 

begränsad tidsrymd var detta inte möjligt. 

I en stor studie visades signifikant korrelation till ålder och både fasteplasmaglukos och 

blodglukoskoncentrationen två timmar efter intag av glukos, efter justering av fettmassa, 

fettfördelning samt kondition (34). Det är också känt att insulinkänslighet och β-cellfunktion 

minskar med åren (11).  Då deltagarna i undersökningen var äldre valdes gränsen för normalt 

PPG till 8,8 mmol/l, det vill säga en enhet högre än IDF (9), vilket motsvarade den 

ungefärliga skillnaden i ålderspåverkan enligt tidigare nämnda studie. Denna högre gräns 

påverkade sannolikt resultatet med en mindre skillnad i mätvärden mellan de två grupperna. 

Om gränsen dragits vid normal glukostolerans enligt IDF på 7,8 mmol/l (9) hade endast två 

personer inkluderats. Endast en av dessa två hade ett FPG under 5,6 mmol/l, ADA:s 
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gränsvärde för IFG (10). För bedömning av FPG valdes WHO:s kriterier på grund av att de 

ligger högre än ADA:s kriterier, vilket ansågs vara mer korrekt då deltagarna var äldre. IDF 

drog gränsen vid en till två timmar efter måltid (9), i denna uppsats valdes gränsen att dras vid 

två timmar eftersom det räknas som generell standard för PPG (4). 

Ålder och könsfördelningen var densamma i det båda grupperna, vilket gjorde dem 

jämförbara. BMI var 3,9 kg/m
2
 högre hos ID2 jämfört med friska. Detta förväntades då 

majoriteten av personer med diabetes typ II är överviktiga eller obesa, vilket i sig orsakar viss 

grad av insulinresistens (10,11). Deltagare med plasmaglukosvärden >8,8 mmol/l i gruppen 

friska hade en något högre medelålder, ett lägre BMI men en jämn könsfördelning jämfört 

med den aktuella gruppen friska. Då detta externa bortfall hade högre medelålder skulle detta 

kunnat vara grunden till de högre plasmaglukosstegringar som sågs i denna grupp. Att 

inkludera denna grupp skulle troligen ha gett en mindre skillnad då gruppen med normal 

glukostolerans inte längre hade kunnat klassas som just detta. Samtidigt var den exkluderade 

gruppens BMI lägre, vilket tyder på mindre insulinresistens i denna grupp (10). 

Bekvämlighetsurvalet ansågs vara det bästa alternativet för att genomföra denna undersökning 

inom uppsatsens ramar. Pensionärer är inte en representativ grupp för hela befolkningen, men 

var det alternativ som gjorde försöket genomförbart. Då samstämmighet gällande ålder och 

BMI mellan grupperna var önskvärt för jämförelse var urvalsgruppen passande, då diagnosen 

diabetes typ II är vanligt i denna grupp (1). Den höga medelåldern, det begränsade antalet och 

urvalsmetod gjorde att generaliseringar inte var möjliga.  

6.1.2. Genomförande 

De standardiseringsfaktorer som deltagarna ombads följa och som stämdes av muntligen kan 

trots detta inte helt säkerställas, vilket kan ha påverkat både validiteten och reliabiliteten. Det 

framkom hos en deltagare att frukosten inte standardiserats vid ett tillfälle och den fysiska 

aktiviteten inte standardiserats hos en annan. Vid en rimlighetsbedömning av detta verkade 

det inte ha påverkat dessa personers resultat. Bedömning av vilken tid som skulle avsättas för 

måltiderna var svårt, i vissa fall åts maten upp fortare och ibland långsammare. Denna 

tidsvariation borde dock inte ha haft så stor påverkan på mätningarna eftersom det bedömdes 

var små variationer och det faktum att matintaget startade samtidigt ses som en viktigare 

aspekt. Vid enstaka tillfällen lämnades lite mat, det verkar dock inte ha påverkat resultatet.  

Eventuell randomisering av serveringsordningen diskuterades. Beslutet blev en icke-

randomiserad serveringsordning på grund av att andra påverkande faktorer på 

blodglukosvärdet försökte kontrolleras och för att hinna tillaga maten under avsatt tid. 

Dessutom kunde standardisering av vikt, tillagning och varmhållning kontrolleras bättre om 

samma variant av måltid tillagades samtidigt. 

6.1.3. Måltider 

Färdiga exempelrecept användes vid försöken och anses på så sätt spegla den konkreta 

betydelsen av de olika kosterna från Socialstyrelsen på bästa sätt. Beräkningarna utfördes 

utifrån den livsmedelsdatabas som finns i Dietist XP vilket aldrig visar exakta 

energiinnehållet eftersom variationer mellan lika eller likande livsmedel förekommer (35). I 

denna undersökning valdes vissa komponenter att serveras varma och andra att serveras kalla. 
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Motiveringen till detta inkonsekventa severingssätt var smaklighet och tradition för respektive 

recept. Kolhydratkomponenterna till måltiderna innehöll alltid potatis i någon form. Potatisen 

serverades ibland kall och ibland varm, trots att detta kan ha påverkat GI-värdet i måltiden då 

stärkelse retrograderas vid nedkylning (22). Författarna bedömde att detta var av mindre 

betydelse eftersom effekten av GI främst studerades i kosten traditionell diabeteskost med lågt 

GI och denna innehöll relativt liten andel potatis. Exakta GI-värden var inte beräknade för 

dessa måltider utan kosterna traditionell diabeteskost samt traditionell diabeteskost med lågt 

GI skiljde sig åt då den senare innehöll livsmedel med lågt GI. GI-värdet för respektive måltid 

hade varit önskvärt att veta för att kunna räkna ut GL och därmed få en jämförelse av den 

samlade effekten på kolhydratmängd och GI-påverkan.   

Den extrema lågkolhydratkosten innehöll i vår undersökning cirka 70 g potatis. Denna 

kosthållning kännetecknas enligt Livsmedelsverket av bland annat uteslutande av potatis, ris, 

pasta och bröd (36). Måltiden i denna undersökning kan enligt detta inte anses vara 

representativ för denna form av kosthållning. Vår uppsats mätte koster med olika fördelning 

av energigivande näringsämnen vilket gjorde att resultatet var användbart även vid denna 

måltid. Potatis har ett högt GI (37) och vid ersättning av annat livsmedel skulle vårt resultat 

sannolikt blivit annorlunda. Medelhavskosten däremot fokuserar bland annat på spannmål 

med hela korn (25). I denna undersökning ingick inte detta då måltidens huvudsakliga 

kolhydratkälla var vit pasta samt en liten andel potatis. Proteinkällan var i undersökningen 

kyckling, vilket inte är ett livsmedel som är typiskt för medelhavskosten (25). Innehållet av 

olivolja, mandlar samt stor andel grönsaker överensstämmer med denna kost (25). 

Medelhavskosten i denna undersökning kunde därför anses vara mindre representativ då de 

två stora huvudkomponenterna inte ansågs typiska för denna kosthållning. 

Portionsstorleken var i de flesta måltider stor i förhållande till energimängden. De normalstora 

tallrikarna fylldes till stor del av grönsaker och kolhydraterkomponenter, se bilaga 3. 

Bladgrönsakerna hackades oftast för att rymmas på tallriken då mängderna var stora i 

förhållande till en normalportion, samtidigt som skålar användes till potatissallad för att öka 

utrymmet på tallriken.  

6.1.4. Blodglukosmätning 

Venös provtagning för plasmaglukos hade varit önskvärt då detta är standard (12). I vår 

undersökning var detta inte möjligt då kunskapsmässiga och ekonomiska resurser saknades. 

Kapillär provtagning bedömdes som genomförbart både praktiskt och ur etisk synpunkt med 

tanke på endast mycket liten risk för känselpåverkan. De kapillära värdena bedöms vara 

korrekta då jämförelse har gjorts mot kapillära värden vid PPG (13).  

Det hade varit önskvärt att kalibrera både vågar och blodglukosmätare. Mätarna var dock nya 

och med största sannolikhet kalibrerade innan leveransen. Om någon våg eller mätare var 

dåligt kalibrerade kan det ha påverkat resultaten, men med anledning av att de alternerades 

borde eventuella mätfel jämnas ut vid jämförelser mellan de olika måltiderna.  

Blodglukosmätningarna valdes att utföras under två timmar efter måltid, enligt standard för 

PPG (4). Det var endast vid extrem lågkolhydratkost som deltagarna återvände till 

ursprungsvärdet under denna tid. AUC ger därför inte hela den faktiska 
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plasmaglukosstegringen efter måltid hos de övriga kosterna. Eftersom slutvärdena låg högre 

hos ID2 jämfört med friska samt att personer med diabetes typ II har en metabol rubbning 

(11) förväntades kurvorna återvända till baslinjen tidigare hos friska. Undantag gällde för 

lågkolhydratkosterna i detta hänseende då de nådde ursprungsvärdet respektive hade liknande 

slutvärde i grupperna. Det betyder att skillnaden i AUC för ID2 jämfört med hos friska för de 

traditionella diabeteskosterna och medelhavskosten sannolikt skulle blivit större om 

mätningarna pågått under längre tid.  

Det plasmaglukosvärde som räknades som utgångsvärde togs egentligen 15 minuter tidigare 

än vad som anges som nollvärde. Denna påverkan var sannolikt liten med tanke på att 

deltagarna fastat i fyra timmar. Anledningen till förfarandet var att möjliggöra mätningarna 

innan servering och för att kunna servera och erbjuda varm mat till deltagarna. Första och 

sista tidsintervallet mellan mätningarna var längre. Det berodde på att portionerna var stora 

och bedömdes därför ta cirka 30 minuter att äta samt en önskan om att låta deltagarna äta utan 

avbrott med mätningar. Därefter minskades tidsintervallet till 20 minuter då detta bedömdes 

vara rimligt i praktiskt genomförbarhet och etiska överväganden. De praktiska skälen hade 

kunnat minskas och noggrannheten hade kunnat ökas om mindre portioner serverats och om 

rätterna serverats kalla. Startvärdet innan måltid hade då kunnat utföras direkt innan måltiden. 

En mindre portion hade resulterat i mindre avsatt tid för måltiden och därmed kortare tid till 

första mätningen.  

Mätning av FPG utfördes av deltagarna själva efter noggranna instruktioner både muntligt och 

skriftligt, dock kunde inte samma kontroll över mätningen tillämpas som då mätningarna 

utfördes av försöksansvariga under försöken. Detta hade naturligtvis varit önskvärt men som 

nämnts tidigare var detta inte möjligt. 

6.1.5. Bearbetning och analys 

Presentationen av stegringskurvorna på förekomna sätt kan vara missvisande vid jämförelse 

mellan medelkurvan och enskild individ samt för att bedöma fysiologiska processer utifrån 

kurvans form (33). Då dessa jämförelser och bedömningar inte var önskvärda i denna 

undersökning anses valet adekvat. Enligt en artikel där diabetesforskning och AUC 

diskuterades var trapetsregeln att föredra vid areaberäkningen (33). I samma artikel beskrivs 

en oenighet kring var baslinjen vid beräkning av AUC ska sättas. I den aktuella 

undersökningen valdes startvärdena som baslinje, för en mer rättvis jämförelse mellan 

grupperna. Vid en måltid passerar båda grupperna baslinjen, och en negativ area uppstår. Vid 

användning av endast positiv stegringsarea kastas lite av variansen bort och om baslinjen 

sänks till lägsta uppmätta värde överestimeras arean (33). I aktuell undersökning valdes därför 

istället att subtrahera arean under baslinjen från den positiva arean för att inkludera hela 

kurvans area, för att avsluta mätningen vid samma tidpunkt vid alla måltider samt för att 

möjliggöra jämförelser mellan måltiderna. Den negativa arean var väldigt liten i båda 

grupperna, och betydelsen av denna beräkning var därför liten. Jämförelser mellan varje 

grupp och måltid gjordes genom att skillnaden i AUC beräknades (33). För att kunna utvidga 

jämförelsemöjligheten användes även procenträkning. Det valdes dessutom att jämföra de 

olika måltiderna i respektive grupp mot traditionell diabeteskost då denna har lång klinisk 

erfarenhet (2) samt är vanligt förekommande som kontrollkost i studier (26,27,30,31).  



 

28 
 

6.2. Resultatdiskussion 
Resultaten från den aktuella studien visade att ju större mängd kolhydrater desto högre AUC, 

utom vid traditionell diabeteskost med lågt GI. Vid jämförelse med den traditionella 

diabeteskosten utmärkte sig den extrema lågkolhydratkosten med cirka 80 % lägre AUC. 

Störst skillnad mellan grupperna sågs vid måttlig lågkolhydratkost, vilken var lägst hos ID2. 

Kosten med lägre GI visade på lägre PPG än den traditionella diabeteskosten hos båda 

grupper. De traditionella kosterna uppvisade längst tid till toppvärdet. ID2 hade vid faktiska 

värden högre startvärde, toppvärde samt slutvärde vid samtliga koster. 

6.2.1. Fördelning av energigivande näringsämnen 

Kolhydratinnehållet visades i vår undersökning vara kopplat till PPG i enlighet med 

hypotesen. Den traditionella diabeteskosten med lågt GI var avvikande i detta hänseende 

vilket kunde förklaras av ett lägre GI, även om dess fördelning av energigivande 

näringsämnen var lika som i den traditionella kosten. Även detta stämde med hypotesen om 

ett positivt resultat gällande PPG vid kost med lägre GI. Då kolhydratmängden var lika i de 

traditionella diabeteskosterna fick kosten med lågt GI ett lägre GL, och därmed en lägre PPG-

stegring mätt i AUC. Ett omvänt sambandsmönster sågs med fettinnehållet i måltiden och 

PPG. Inget samband sågs för protein. Sambanden som sågs mellan fördelningen av 

energigivande näringsämnen och PPG kunde troligen beskrivas bäst av kolhydratinnehållet, 

eftersom det är allmänt känt att kolhydrater har störst inverkan på PPG gällande 

makronutrienter (11). Måltidernas kolhydratinnehåll var sannolikt också förklaringen till att 

samtliga värden var högst vid traditionell diabeteskost medan lägst uppvisades vid extrem 

lågkolhydratkost. Vårt resultat gällande högre AUC vid en kost med större andel kolhydrater 

var överensstämmande med en studie som studerade PPG hos personer med diabetes typ II 

(6).  

6.2.2. Livsmedelsval 

Vissa samband och skillnader kunde förklaras genom de olika måltidernas variation i 

fördelningen av energigivande näringsämnen men även livsmedlen i de olika måltiderna 

kunde förklara mönster i PPG. Som tidigare nämndes frångick den traditionella 

diabeteskosten med lågt GI mönstret gällande kolhydratinnehållet och AUC. Inget beräknat 

värde på GI fanns för måltiderna, men kosten med lågt GI innehöll bönor, bulgur och 

korngryn vilka har låga GI-värden (37), då dessa livsmedel delvis har hela strukturer samt stor 

andel kostfibrer (22). Måltiden innehöll också potatis, vilket har ett högre GI, men i mycket 

liten mängd i förhållande till den traditionella diabeteskosten. Till den traditionella 

diabeteskosten serverades grahamsbaguette, vilken har ett högre GI än komponenterna i 

kosten med lågt GI. Dessa skillnader i GI skulle kunna vara grunden till ett lägre AUC hos 

båda grupper samt en längre tid till toppvärdet hos friska vid den traditionella diabeteskosten 

med lågt GI jämfört med traditionell diabeteskost. Liknande resultat har setts i en studie på 

personer med diabetes typ II där ett lägre GI sänkte PPG (23). Tiden till toppvärdet var lika 

lång vid de båda traditionella diabeteskosterna hos ID2. Detta frångår till viss del hypotesen 

om att lägre GI påverkar värdena positivt. Förklaringen till detta är sannolikt att personer med 

diabetes typ II har en rubbad metabolism (11).  
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Medelhavskost har visat på goda resultat gällande glykemisk kontroll (26). Resultatet i vår 

uppsats visade på högre AUC efter medelhavskosten jämfört med den traditionell diabeteskost 

med lågt GI, vilket inte stämmer med andelen kolhydrater i dessa koster. Påverkan av GI har 

därför diskuterats ovan och tas inte upp vidare i detta resonemang. Medelhavskost och 

lågfettkost visade i en studie på lika värde för PPG, men där medelhavskosten innehöll mer 

energi (6). Då måltiderna i vår undersökning innehöll en konstant energimängd tyder detta på 

att medelhavskosten skulle visat ett lägre AUC jämfört med den traditionella diabeteskosten, 

vilket var fallet. En studie på långtidsresultat gällande glykemisk kontroll visade på sänkta 

HbA1c-värden vid medelhavskost jämfört med lågfettkost (26). Då PPG har stor inverkan på 

HbA1c (4) stämmer de ovan nämnda studierna överens, även med vårt resultat, med både 

lägre PPG och HbA1c vid medelhavskost jämfört med lågfettkost. 

6.2.3. Jämförelse av kosterna 

Då kolhydraterna i den traditionella diabeteskosten med lågt GI utmärker sig med lägre GI 

och det faktum att kolhydratinnehållet inte överensstämmer med stegringen i AUC väljer vi 

att inte ta upp denna kost vidare i detta stycke, då diskussion redan förts kring GI. Kosterna 

jämfördes med traditionell diabeteskost samt kolhydratinnehåll inom respektive grupp. Vid 

jämförelsen uppvisade extrem lågkolhydratkost och medelhavskost överensstämmande 

resultat jämfört med minskning av kolhydratandelen i båda grupperna. Den måttliga 

lågkolhydratkosten visade på utstickande resultat hos ID2 med en större minskning i AUC än 

minskning i kolhydratandel. Varför denna kost inte följer samma mönster som övriga koster 

saknar vi i nuläget en förklaring till, då få studier har gjorts på ämnet. Vår undersökning var 

mycket liten och ger inte en korrekt bild av det verkliga värdet. Därmed bör detta utstickande 

värde tolkas med stor försiktighet, liksom resterande resultat. Trots få deltagare kan det 

poängteras att relativt stora skillnader uppkom mellan kosterna och grupperna. Detta berodde 

troligen på att deltagarna i respektive grupp följde varandra i PPG vid intag av olika måltider. 

Det ger en indikation på att även om undersökningen hade utförts på en större grupp skulle 

det ha visat på ett liknande resultat. Då resultatet i undersökningen visar på stora skillnader, 

och ett särskilt utstickande resultat för måttlig lågkolhydratkost, vore mer forskning om 

kostens direkta inverkan på PPG intressant.  

Traditionell diabeteskost uppvisade högsta toppvärde och extrem lågkolhydratkost lägsta 

värde. Ett lägre toppvärde är önskvärt då risken för ateroskleros är ökad vid höga värden (4). 

Variationsvidden för kosternas toppvärden, gällande plasmaglukosstegring, var större hos 

ID2. Vid jämförelse mellan måttlig lågkolhydratkost, medelhavskost och traditionell 

diabeteskost med lågt GI sågs likvärdiga toppvärden och AUC hos friska medan 

variationsvidden var större hos ID2. Skillnaderna mellan grupperna i detta hänseende tyder på 

en större blodglukospåverkan av olika koster hos ID2 jämfört med hos friska. Då skillnaden i 

PPG mellan kosterna var stor hos ID2 tyder detta på att kostens betydelse är viktig i 

behandlingen vid diabetes, och då även dietistens roll i behandlingen.   

I enlighet med vår hypotes återfanns högre värde på startvärde och toppvärde, längre tid till 

toppvärde samt högre slutvärde, sett till faktiska värden, hos ID2. Anledningen till detta 

förklarades med den metabola rubbning som förekommer vid diabetes typ II (11). 

Hyperglykemi kännetecknar diabetes typ II och uppkommer av en kombination av 
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hyperinsulinemi och insulinresistens, vilket kunde förklara förhöjda startvärden hos ID2. Den 

längre tiden till toppvärdet har sin förklaring i en rubbad insulinfrisättning med en förlust eller 

rubbning av första fasens insöndring parallellt med en minskad hämning av glukagon. Detta 

fenomen innebär då också att glukosnivån i blodet förblir högre under längre tid och resulterar 

då i ett högre toppvärde samt förklarar ett högre slutvärde. Vid jämförelse mellan grupperna 

sett till plasmaglukosstegring ses lägre AUC hos ID2 vid de båda lågkolhydratkosterna samt 

lägre toppvärde. Trots en högre plasmaglukosstegring hos friska ses mycket låga faktiska 

plasmaglukosvärden då utgångsvärdet innan måltid är lägre. En tvärsnittsstudie som jämförde 

kolhydratmängder i frukost och blodglukossvar visade på motsatta resultat jämfört med vår 

undersökning (38). Deltagarnas frukost delades in i tre olika kategorier med låg, medel samt 

hög andel kolhydrater. Lågkolhydratkosten innebar ett innehåll på max 45 E% kolhydrater. 

Studien visade på högre PPG hos personer med nedsatt glukostolerans jämfört med friska, 

utom vid lågkolhydratfrukosten då blodglukossvaret var likvärdigt mellan grupperna. 

Resultatet bör tolkas med försiktighet, då ingen intervention gjorts utan endast samband har 

studerats. Energiinnehållet av kolhydrater i vår undersökning var lägre än denna studies 

gränsvärde samtidigt som vår undersökning utfördes på personer med diabetes typ II och den 

nämnda studien på personer med nedsatt glukostolerans. Den lägre kolhydratandelen samt att 

vår undersökning utfördes på personer med diabetes typ II gör att dessa två undersökningar 

skulle kunna ha olika resultat på grund av de olika förutsättningarna. Vår undersökning var 

mycket liten men resultatet är ändå intressant. Då begränsat med forskning finns på området 

behövs detta undersökas vidare.  

IDF anger målet för PPG vid diabetesbehandling på högst 9 mmol/l en till två timmar efter 

måltid (13). Traditionell diabeteskost hade ett medelvärde över 9 mmol/l från 70-120 minuter 

efter måltid. Medelhavskosten hade värden över gränsvärdet vid 70 och 90 minuter. 

Traditionell diabeteskost med lågt GI låg omkring gränsvärdet vid alla dessa tre mätpunkter. 

De båda lågkolhydratkosterna låg under detta gränsvärde en till två timmar efter måltid. 

Därmed tyder detta på att lågkolhydratkosterna var mer fördelaktiga för att uppnå en god 

glykemisk kontroll hos ID2. Nämnas bör också att dessa medelvärden över behandlingsmålet 

skulle kunna tyda på otillfredsställande behandling gällande motion och läkemedel hos en 

eller flera individer i undersökningsgruppen.  

6.2.4. Aktuell forskning och riktlinjer 

Kunskapen om PPG vid olika måltider hos friska samt personer med diabetes typ II tycks vara 

bristfällig då få studier har inriktats på detta enligt vår erfarenhet i samband med denna 

uppsats. Vid behandling av diabetes typ II har HbA1c och FPG varit i fokus men på senare tid 

har vikten av god kontroll av PPG lyfts för att uppnå behandlingsmålen för HbA1c (4,9). 

Därmed kan vikten av vidare forskning inom området kost och PPG understrykas. En 

förändring med ökat fokus på PPG kan tänkas vara på gång då egenmätning av blodglukos 

rekommenderas i IDF:s riktlinjer från 2011 (9), medan de tidigare publicerade nationella 

riktlinjerna från 2010 avråder från detta (3). Vid mer fokus på PPG borde rimligtvis även 

större vikt läggas på kostbehandling och kostens betydelse. Dietistens roll i detta sammanhang 

kan därför förväntas bli större. 
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Den kost som har längst klinisk erfarenhet i diabetesvården idag är den traditionella 

diabeteskosten (2). I SBU:s systematiska litteraturöversikt från 2010 sägs följande: 

”Tillämpar man samma krav på olika kostalternativ vid diabetes, så har vi i denna 

kunskapsöversikt inte kunnat finna evidens för att alternativen är bättre än den kost som för 

närvarande brukar rekommenderas, detta trots att den vetenskapliga dokumentationen för 

dagens kostråd är så bräcklig.” (2). En kostintervention med lågfettkost visade på lägre 

HbA1c hos personer med diabetes typ II (21). Då denna studie inte hade någon jämförelsekost 

kan ett lägre HbA1c med en annan kost inte uteslutas. Vårt resultat överensstämmer inte med 

att detta kostalternativ skulle kunna ge goda resultat på HbA1c då kostens resultat inte klarar 

behandlingsmålen gällande PPG (13). I enlighet med att lågfettkost vilar på en bräcklig grund 

(2) samt att PPG påverkades negativt i vår undersökning samt i andra studier (6,38) kan detta 

kostalternativ diskuteras för personer med diabetes typ II. Risken för insjuknaden i hjärt- och 

kärlsjukdom är ökad vid diabetes typ II och inte enbart glykemisk kontroll bör tas i beaktande 

(11). En ny studie på detta ämne tyder inte på någon minskad risk med lågfettkost och 

lipidförändringarna var likvärdiga utom för LDL, som var minskat i kontrollgruppen (21). 

Flertalet studier finns som visade gynnsamma effekter på risken för insjuknande i hjärt- och 

kärlsjukdom vid en medelhavskost (27,28).  Då andra studier har visat på minskad risk samt 

sänkning av HbA1c och TG med samtidig ökning av HDL (26) ifrågasattes resultatet från vår 

undersöknings medelhavskost enligt diskussion ovan.  

IDF rekommenderar en kost med lågt GL för att uppnå god kontroll av PPG vid diabetes (9). 

Detta kan innebära en lågkolhydratkost eller en kost med lågt GI, alternativt en kombination 

av de båda. Vårt resultat stämde överens med detta då dessa tre kostalternativ uppvisade lägst 

AUC efter måltid. Forskning finns som visar på bättre glykemisk kontroll vid kost med lågt 

GI (24) respektive kost med måttlig restriktion av kolhydrater (31). Diskussion har förts om 

negativ påverkan på lipidmetabolismen vid restriktion av kolhydrater då fettintaget ökar (2). 

Studier som jämfört lågkolhydratkost med lågfettkost har visat på höjda nivåer av HDL 

(29,30) och sänkta nivåer av LDL (31) vid lågkolhydratkost. I samband med måltid har TG 

visats höga efter lågkolhydratkost (6) samt sänkta (29) eller likvärdiga(30) i långtidsstudier. 

Då hyperinsulinemi orsakar blodfettsrubbningar med förhöjda nivåer av TG och FFA (11) 

skulle en kost som ger ett minskat insulinsvar postprandiellt vara önskvärt även för 

blodfetterna. Insulinsvaret visade sig minskat vid lågkolhydratkost (6) vilket tyder på att 

rädslan för negativ påverkan på lipidmetabolismen skulle kunna vara förstorad. Undersökning 

av postprandiellt insulinsvar hade varit önskvärt även i denna undersökning för ett vidare 

perspektiv på resultatet.   

Socialstyrelsen inkluderar måttlig lågkolhydratkost i riktlinjerna Kost vid diabetes vilket 

innebär att denna kost kan ses som ett av flera alternativ vid kostbehandling av diabetes (7). 

Den extrema lågkolhydratkosten finns inkluderad i riktlinjerna men ingår inte som ett av 

alternativen som har vetenskapligt stöd för att rekommenderas. Kosterna som presenteras i 

riktlinjerna beskrivs främst med fördelningen av energigivande näringsämnen, samt bilder på 

föreslagna måltider, se bilaga 2. Exempelmåltiderna visades i vår undersökning vara ovanliga 

till sin sammansättning samtidigt som de inte alltid var representativa för respektive 

kostalternativ. Rimligheten i portionsstorleken visades vara missvisande på bilderna i Kost vid 
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diabetes vid jämförelse med måltiderna i vår undersökning, se bilaga 3. Den femte upplagan 

av Nordiska näringsrekommendationer (Nordic Nutrition Recommendations – NNR5) innebar 

en förändring av fördelning av energigivande näringsämnen med en höjd övre gräns för fett 

samt en sänkt nedre gräns för kolhydrater, samtidigt som protein var oförändrat (39). Dessa 

förändringar i NNR innebär då att en kost med något mindre kolhydrater samt något mer fett 

kan rekommenderas till befolkningen än tidigare. Den måttliga lågkolhydratkosten i vår 

undersökning var utanför detta spann. Då förändringen har skett i riktning mot mindre 

kolhydrater och mer fett, om än marginellt, ses detta som intressant. Lågkolhydratkosten har 

gått från att betraktas som ogynnsam till att nu inte vara särskilt avvikande från 

näringsrekommendationerna till den friska befolkningen. NNR5 betonar vikten av kvaliteten 

på fett och kolhydrater och likaså gör Socialstyrelsen i sina riktlinjer. Tidigare har kostråd vid 

diabetes varit ensidiga (2) men nu sker en förändring där flera alternativa koster är aktuella att 

rekommendera (7). Då många alternativ finns kan dietister anpassa sina kostråd individuellt i 

enlighet med NCP (8). Lågkolhydratkosterna visade på gynnsamma effekter på PPG hos ID2 

vilket tyder på att de ur detta perspektiv är bra kostbehandlingsalternativ. Långtidsstudier är 

av stor vikt för utredning av kostbehandling och då studier finns som visar på gynnsamma 

effekter vid måttlig lågkolhydratkost (23,31) samt att detta är i enlighet med Socialstyrelsens 

riktlinjer ses detta alternativ som starkt positivt i förhållande till övriga koster.   

7. Slutsats 
De mönster som kunde tydas ur vårt resultat var att ju lägre kolhydratinnehåll i måltiden desto 

lägre postprandiellt plasmaglukossvar. En måltid bestående av livsmedel med ett lägre GI 

visade på ett mönster av lägre postprandiellt plasmaglukossvar jämfört med en måltid med 

likvärdig fördelning av energigivande näringsämnen men ett högre GI. Lågkolhydratkosterna 

i denna uppsats visade på ett mer gynnsamt mönster gällande postprandiellt plasmaglukossvar 

hos personer med diabetes typ II jämfört med friska. Mer forskning behövs på större grupper 

för att utreda påverkan av kostens sammansättning gällande postprandiellt blodglukos. 

  



 

33 
 

8. Referenser 
1.  Guariguata L, Whiting DR, Hambleton I, Beagley J, Linnenkamp U, Shaw JE. Global 

estimates of diabetes prevalence for 2013 and projections for 2035 for the IDF Diabetes 

Atlas. Diabetes Res Clin Pract [Internet]. [cited 2013 Dec 19]; Available from: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168822713003859 

2.  Statens beredning för medicinsk utvärdering. Mat vid diabetes: en systematisk 

litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. 

380 p.  

3.  Sverige. Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010: stöd för styrning och ledning. 

Stockholm: Socialstyrelsen; 2010. 121 p.  

4.  Woo V, Shestakova MV, Ørskov C, Ceriello A. Targets and tactics: the relative 

importance of HbA1c, fasting and postprandial plasma glucose levels to glycaemic 

control in type 2 diabetes. Int J Clin Pract. 2008;62(12):1935–42.  

5.  Barnard ND, Cohen J, Jenkins DJA, Turner-McGrievy G, Gloede L, Green A, et al. A 

low-fat vegan diet and a conventional diabetes diet in the treatment of type 2 diabetes: a 

randomized, controlled, 74-wk clinical trial. Am J Clin Nutr. 2009 May;89(5):1588S–

1596S.  

6.  Fernemark H, Jaredsson C, Bunjaku B, Rosenqvist U, Nystrom FH, Guldbrand H. A 

randomized cross-over trial of the postprandial effects of three different diets in patients 

with type 2 diabetes. PloS One. 2013;8(11):e79324.  

7.  Petersson A, Sverige. Kost vid diabetes: en vägledning till hälso- och sjukvården. 

Stockholm: Socialstyrelsen; 2011. 35 p.  

8.  Dietisternas riksförbund. Internationell dietetik & nutritionsterminologi version 4: 

svensk översättning av IDNT: introduktion, termer och definitioner samt Pocket guide 

for international dietetics & nutrition terminology (IDNT) reference manual: 

standardized language for the nutrition care process, fourth edition. Göteborg: 

Dietisternas riksförbund (DRF); 2013. 66 p.  

9.  Guideline for Management of PostMeal Glucose in Diabetes 2011 [Internet]. [cited 2013 

Dec 13]. Available from: http://www.idf.org/2011-guideline-management-postmeal-

glucose-diabetes 

10.  Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care. 2010 Jan;33(Suppl 

1):S62–S69.  

11.  Mulder H. Diabetes mellitus: ett metabolt perspektiv. 2., rev. uppl. Lund: 

Studentlitteratur; 2012. 217 p.  

12.  WHO | Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycaemia 

[Internet]. WHO. [cited 2013 Dec 11]. Available from: 

http://www.who.int/diabetes/publications/diagnosis_diabetes2006/en/index.html 

13.  Global Guideline for Type 2 Diabetes [Internet]. [cited 2014 Jan 4]. Available from: 

http://www.idf.org/global-guideline-type-2-diabetes-2012 



 

34 
 

15.  Lindskog BI. Medicinsk terminologi. Ny, [rev. och utök.] utg. Stockholm: Nordiska 

bokh; 1997. 624 p.  

16.  Shikata K, Ninomiya T, Kiyohara Y. Diabetes mellitus and cancer risk: review of the 

epidemiological evidence. Cancer Sci. 2013 Jan;104(1):9–14.  

17.  Schofield CJ, Sutherland C. Disordered insulin secretion in the development of insulin 

resistance and Type 2 diabetes. Diabet Med J Br Diabet Assoc. 2012 Aug;29(8):972–9.  

18.  Pilz S, Kienreich K, Rutters F, de Jongh R, van Ballegooijen AJ, Grübler M, et al. Role 

of vitamin D in the development of insulin resistance and type 2 diabetes. Curr Diab 

Rep. 2013 Apr;13(2):261–70.  

19.  Dali-Youcef N, Mecili M, Ricci R, Andrès E. Metabolic inflammation: connecting 

obesity and insulin resistance. Ann Med. 2013 May;45(3):242–53.  

20.  Glasgow RE, La Chance PA, Toobert DJ, Brown J, Hampson SE, Riddle MC. Long-

term effects and costs of brief behavioural dietary intervention for patients with diabetes 

delivered from the medical office. Patient Educ Couns. 1997 Nov;32(3):175–84.  

21.  Look AHEAD Research Group, Wing RR, Bolin P, Brancati FL, Bray GA, Clark JM, et 

al. Cardiovascular effects of intensive lifestyle intervention in type 2 diabetes. N Engl J 

Med. 2013 Jul 11;369(2):145–54.  

22.  Liljeberg H. Nutritional properties of starch in bread: impact of the choice of raw 

material and/or processing conditions. Lund; 1995. 3 p.  

23.  Wolever TMS, Gibbs AL, Mehling C, Chiasson J-L, Connelly PW, Josse RG, et al. The 

Canadian Trial of Carbohydrates in Diabetes (CCD), a 1-y controlled trial of low-

glycemic-index dietary carbohydrate in type 2 diabetes: no effect on glycated 

hemoglobin but reduction in C-reactive protein. Am J Clin Nutr. 2008 Jan;87(1):114–25.  

24.  Jenkins DJA, Kendall CWC, McKeown-Eyssen G, Josse RG, Silverberg J, Booth GL, et 

al. Effect of a low-glycemic index or a high-cereal fiber diet on type 2 diabetes: a 

randomized trial. JAMA J Am Med Assoc. 2008 Dec 17;300(23):2742–53.  

25.  Krause’s food & the nutrition care process. 13. ed. St. Louis, Mo: Elsevier/Saunders; 

2012. 1227 p.  

26.  Esposito K, Maiorino MI, Ciotola M, Di Palo C, Scognamiglio P, Gicchino M, et al. 

Effects of a Mediterranean-Style Diet on the Need for Antihyperglycemic Drug Therapy 

in Patients With Newly Diagnosed Type 2 DiabetesA Randomized Trial. Ann Intern 

Med. 2009 Sep 1;151(5):306–14.  

27.  Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, Covas M-I, Corella D, Arós F, et al. Primary 

prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet. N Engl J Med. 2013 Apr 

4;368(14):1279–90.  

28.  Rossi M, Turati F, Lagiou P, Trichopoulos D, Augustin LS, La Vecchia C, et al. 

Mediterranean diet and glycaemic load in relation to incidence of type 2 diabetes: results 

from the Greek cohort of the population-based European Prospective Investigation into 

Cancer and Nutrition (EPIC). Diabetologia. 2013 Nov;56(11):2405–13.  



 

35 
 

29.  Foster GD, Wyatt HR, Hill JO, Makris AP, Rosenbaum DL, Brill C, et al. Weight and 

metabolic outcomes after 2 years on a low-carbohydrate versus low-fat diet: a 

randomized trial. Ann Intern Med. 2010 Aug 3;153(3):147–57.  

30.  Davis NJ, Tomuta N, Schechter C, Isasi CR, Segal-Isaacson CJ, Stein D, et al. 

Comparative Study of the Effects of a 1-Year Dietary Intervention of a Low-

Carbohydrate Diet Versus a Low-Fat Diet on Weight and Glycemic Control in Type 2 

Diabetes. Diabetes Care. 2009 Jul 1;32(7):1147–52.  

31.  Haimoto H, Iwata M, Wakai K, Umegaki H. Long-term effects of a diet loosely 

restricting carbohydrates on HbA1c levels, BMI and tapering of sulfonylureas in type 2 

diabetes: A 2-year follow-up study. Diabetes Res Clin Pract. 2008 Feb;79(2):350–6.  

32.  Bryman A. Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber; 2011. 690 p.  

33.  Allison DB, Paultre F, Maggio C, Mezzitis N, Pi-Sunyer FX. The use of areas under 

curves in diabetes research. Diabetes Care. 1995 Feb;18(2):245–50.  

34.  Shimokata H, Muller DC, Fleg JL, Sorkin J, Ziemba AW, Andres R. Age as Independent 

Determinant of Glucose Tolerance. Diabetes. 1991 Jan 1;40(1):44–51.  

35.  Näringsämnen och värden - Livsmedelsverket [Internet]. [cited 2014 Jan 8]. Available 

from: http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Vad-innehaller-

maten/Livsmedelsdatabasen-/Naringsamnen-och-varden/ 

36.  Frågor och svar om LCHF - Livsmedelsverket [Internet]. [cited 2014 Jan 5]. Available 

from: http://www.slv.se/sv/Fragor--svar/Fragor-och-svar/Mat-och-naring/Fragor-och-

svar-om-LCHF/ 

37.  Atkinson FS, Foster-Powell K, Brand-Miller JC. International Tables of Glycemic Index 

and Glycemic Load Values: 2008. Diabetes Care. 2008 Sep 16;31(12):2281–3.  

38.  Kang X, Wang C, Lifang L, Chen D, Yang Y, Liu G, et al. Effects of different 

proportion of carbohydrate in breakfast on postprandial glucose excursion in normal 

glucose tolerance and impaired glucose regulation subjects. Diabetes Technol Ther. 

2013 Jul;15(7):569–74.  

39.  NMR Publicering. Nordic Nutrition Recommendations 2012. Part 1 [Internet]. Nordisk 

Ministerråd; 2013 Oct. Available from: 

http://www.norden.org/en/publications/publikationer/nord-2013-009 

 



Bilaga 1. Arbetsfördelning 

Arbetsfördelning 

Fördelning mellan försöksansvariga 

 Planering av studien och uppsatsarbetet 45/45/10 

 Litteratursökning 33/33/33 

 Datainsamling 33/33/33 

Fördelning mellan författarna 

 Analys 50/50 

 Skrivandet av uppsatsen 50/50  
 



Kost vid diabetes 
– ingredienser i exempelmiddagarna

De fem kosterna nedan och Socialstyrelsens rekommendationer 
presenteras i vägledningen Kost vid diabetes som finns att ladda 
ner eller beställa på www.socialstyrelsen.se

I denna pdf får du information om vilka ingredienser de fem 
olika exempelmiddagarna i vägledningen innehåller. 
 
Staplarna till höger om bilderna visar energifördelningen mellan 
fett, kolhydrater och protein i den specifika kosten. E% anger 
hur många procent av kostens totala energi (MJ) som kommer 
från protein, kolhydrater och fett.

Exempelmiddag: 
• Kycklingspett (75 g kyckling, 70 g squash, 5 g rapsolja)
• Potatissallad (230 g potatis, 25 g purjolök, 8 g rapsolja, 5 g vinäger, 

3 g senap, 5 g persilja)
• Grahamsbaguette (45 g bröd, 5 g matfett med låg fetthalt)
• Sallad (70 g morot, 30 g ananas, 20 g spenat)
Måltiden innehåller 597 kcal – 18 E% protein, 28 E% fett, 55 E% kolhydrat. 

Traditionell diabeteskost

johannessons
Textruta
Bilaga 2. Fem exempelmåltider



Exempelmiddag: 
• Kycklingspett (65 g kyckling, 70 g squash, 5 olivolja)
• Pasta och potatis i pesto (170 g pasta, 55 g potatis, 10 g pesto)
• Sallad (40 g spenat, 40 g ruccola, 40 g morot, 10 g avokado, 10 g söt-

mandel, 4 g olivolja)
 Måltiden innehåller 602 kcal – 18 E% protein, 37 E% fett, 45 E% kolhydrat.

Medelhavskost

Måttlig lågkolhydratkost

Exempelmiddag: 
• Ugnsgrillad kyckling med squash (137 g kycklingbröst med skinn, 70 g 

squash, 5 g rapsolja, 3 g sojasås, 4 g chilisås)
• Potatissallad (185 g potatis, 20 g purjolök, 6 g rapsolja, 4 g vinäger, 

2 g senap, 4 g persilja)
• Sallad (40 g spenat, 70 g morot, 25 g sockerärter, 6 g mandel, 3 g olivolja)
Måltiden innehåller 596 kcal – 26 E% protein, 41 E% fett, 34 E% kolhydrat. 



Exempelmiddag: 
• Kycklingspett (42 g kyckling, 70 g squash, 4 g rapsolja)
• Pytt på bönor, potatis och fina gryn (78 g kidneybönor, 78 g potatis, 78 g 

kokt bulgur, 78 g kokta korngryn, 25 g röd lök, 5 g persilja, 8 g rapsolja)
• Het kall sås (45 g matlagningsyoghurt, 4 g limejuice, 4 g färsk chili, 

4 g honung)
• Sallad (70 g morot, 30 g apelsin, 20 g spenat)
Måltiden innehåller 599 kcal – 18 E% protein, 28 E% fett, 55 E% kolhydrat. 

Exempelmiddag: 
• Ugnsgrillad kyckling (157 g kycklingbröst med skinn, 3 g rapsolja, 2 g 

sojasås, 2 g chilisås)
• Potatissallad (67 g potatis, 7 g purjolök, 2 g rapsolja, 1 g vinäger, 1 g 

senap, 1 g persilja)
• Grönsaksbakelse (62 g squash, 62 g tomat, 62 g aubergine, 2 g basilika, 

10 g olivolja)
• Gräddsås med pesto (13 g vispgrädde, 6 g pesto, 30 g hönsbuljong)
• Parmesanost (10 g)
• Spenat (20 g)
Måltiden innehåller 602 kcal – 29 E% protein, 56 E% fett, 15 E% kolhydrat. 

Traditionell diabeteskost med lågt GI

Extrem lågkolhydratkost



Bilaga 3. Bilder på måltiderna 

Måltidsbilder 

Traditionell diabeteskost 
+ 45 g grahamsbaguette med 5 g lättmargarin 

 

Måttlig lågkolhydratkost 

 

 

Medelhavskost 

 

 

 

Traditionell diabeteskost  

med lågt GI 

 

Extrem lågkolhydratkost 

 

 



Bilaga 4. Forskningspersonsinformation 
 

 

 

Informationsbrev  
Måltiders påverkan på blodsockret 

Bakgrund och syfte 
 

Personer med diabetes typ II har en mindre känslighet och frisättning av insulin som höjer 

blodsockret över normalvärdena. Det finns flera sätt att behandla diabetes typ II, bland annat via 

maten.  

Studien är en C-uppsats inom Kostvetenskap och syftet är att undersöka hur fem olika måltider som 

presenteras i Socialstyrelsens vägledning ”Kost vid diabetes” påverkar blodsockret på kort sikt, det 

vill säga direkt efter måltiden, hos en grupp personer med diabetes typ II jämfört med en grupp 

friska. 

 

Förfrågan om deltagare 
 

Du har blivit kontaktad med anledning av att du visat intresse av att delta i vår studie via en 

pensionärsförening. 

 

Hur går studien till? 
 

Provdagar 
Måndag den 25/11 kl.11.00-14.30 

Onsdag den 27/11 kl. 11.00-14.30 

Fredag den 29/11 kl. 11.00-14.30 

Måndag den 2/12 kl. 11.00-14.30 

Onsdag den 4/12 kl. 11.00-14.30 

 

Dagen innan Provdag 
 All form av träning och motion du utför ska vara lika dagen innan provdagarna. 

 

Provdagarna 
 All form av träning och motion du utför ska vara lika på alla provdagarna. 

 Du kommer att få muntlig information första provdagen. 

 På försöksdagarna är det viktigt att du alltid äter och dricker samma typ och mängd av 

olika livsmedel till frukost samt avslutar frukosten klockan 8.00. 

 Mellan klockan 8.00 till 12.00 får du inte äta eller dricka annat än vatten. 
 

Under provtagningen 
 Vi kommer att ta ett fasteblodsocker på dig innan måltiden serveras. 

 12. 00 – 12.30 serveras måltiden. Det är viktigt att du tål, tycker om och orkar äta upp 

hela portionen! Se bilder och beskrivning av måltiderna på separat papper.  

 Direkt efter måltiden klockan 12.30 kommer vi ta ett nytt blodprov i fingertoppen. Därefter 

kommer ytterligare fyra prover tas med 20 - 30 minuters intervall. Totalt sex blodprover i 

fingertopparna per provdag. 

 Provtagningarna är klara runt 14-tiden och sedan får du kaffe. 
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Fördelar och nackdelar 
 

Provtagningen med nål i fingrarna kan innebära ett lätt obehag. Vid upprepade provtagningar i 

fingertopparna finns en mycket liten risk för känselpåverkan.  

Som deltagare i studien bjuds du på lunch vid totalt fem tillfällen inom loppet av två veckor. Du 

kommer få ta del av ditt blodsockervärde vid alla provtillfällen.   

 

Hantering av data och sekretess 
 

All data som samlas in och används i studien kommer behandlas anonymt. Ditt namn kommer att 

kodas och kodnyckel kommer endast finnas tillgänglig för studiens ansvariga. Efter studiens slut 

kommer koder att raderas och endast oidentifierbara uppgifter finnas kvar.  

 

Hur får jag information om studiens resultat? 
 

Om du vill finns möjlighet att ta del av personliga provsvar i samband med provtagningen. 

 

Ersättning 
 

Ersättning kommer inte att betalas ut för transport, parkering eller förlorad inkomst i samband med 

studien på grund av begränsade resurser.  

 

Frivillighet 
 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta. Kontakta 

studieansvariga på nedanstående kontaktuppgifter om ni väljer att avböja eller avbryta ert 

deltagande.  

 

Med vänliga hälsningar 
 

Studieansvariga studenter vid dietistprogrammet, Uppsala universitet: 

 

 

Handledare på Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet: 
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Beskrivning av Måltiderna 

Traditionell diabeteskost 
Kyckling (kyckling, rapsolja) 

Squash, rapsolja 

Potatissallad (potatis, purjolök, rapsolja, vinäger, senap,  

persilja) 

Grahamsbaguette (bröd, Becel) 

Sallad (morot, ananas, spenat) 

 

Måttlig lågkolhydratkost 
Ugnsgrillad kyckling med squash (kycklingbröst med skinn,  

squash, rapsolja, sojasås, chilisås) 

Potatissallad (potatis, purjolök, rapsolja, vinäger, senap, 

persilja) 

Sallad (spenat, morot, sockerärter, mandel, olivolja) 

 

Medelhavskost 
Kyckling 

Stekt squash, olivolja 

Pasta och potatis i pesto (pasta, potatis, pesto (oljor,  

basilika, fårost, hårdost, pinjenötter mm)) 

Sallad (spenat, ruccola, morot, avokado, sötmandel, olivolja) 

 

Traditionell diabeteskost med lågt GI 

Kyckling 

Squash, rapsolja 

Pytt på bönor, potatis och fina gryn (kidneybönor, potatis,  

kokt bulgur, kokta korngryn, röd lök, persilja, rapsolja) 

Het kall sås (matlagningsyoghurt, limejuice, färsk chili, 

honung) 

Sallad (morot, apelsin, spenat) 

 

Extrem lågkolhydratkost 

Ugnsgrillad kyckling (kycklingbröst med skinn, rapsolja, 

sojasås, chilisås) 

Potatissallad (potatis, purjolök, rapsolja, vinäger, senap, 

persilja) 

Grönsaksbakelse (squash, tomat, aubergine, basilika,  

olivolja) 

Gräddsås med pesto (vispgrädde, pesto (oljor, basilika,  

fårost, hårdost, pinjenötter mm), hönsbuljong) 

Parmesanost  

Spenat 

 

  



Bilaga 4. Forskningspersonsinformation 
 

 

 

Vägbeskrivning  

 

 

 

 

 

Institutionen för kostvetenskap 

Biomedicinskt centrum (BMC) 

Husargatan 3 

Uppsala 

 

Ingången är markerad med en röd ring på kartan.  

När ni kommer in tar ni till höger i korridoren och sedan in till vänster till trapphus 

och hiss.  

Institutionen för kostvetenskap ligger på våning 4.  

Skyltar med vägbeskrivning kommer finnas inne i byggnaden.  

 

Bussar från Uppsala centrum stannar vi Dag Hammarskjölds väg (Uppsala Science 

Park) och Husargatan (BMC). Busshållsplatserna markeras med bussar på kartan. 

 

Parkeringsplatser finns utmärkta på kartan. 
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Fasteglukosprovtagning 
Måltiders påverkan på blodsockret 

 

Datum Tid Åt senast Blodglukosvärde 
 kl. kl.   
 kl.  kl.   
 kl. kl.  

 

 

 

1. Tvätta händerna noggrant 

2. Ladda lansetten:  - Dra av det gråamunstycket 

                                   - Stoppa in en av de färgglada nålarna (med den runda toppen på). 

-Snurra och dra av den runda toppen. Nu kommer nålen fram. 

-Sätt tillbaka det gråa munstycket. 

3. Stoppa in en teststicka i blodsockermätaren. Den kommer då att sättas på automatiskt. 

4. Håll den laddade lansetten i ett stadigt grepp mot fingertoppen och tryck på den blå stora knappen för 

att få ett stick i fingret. 

5. Stryk fingret mot provtagningsstället och en bloddroppe kommer fram.  

6. För in bloddroppen i stickan genom att hålla hela blodsockermätaren med stickan mot bloddroppen. 

Instruktioner med bilder finns på s. 7 i Bruksanvisningen. 

Maila resultatet till (angiven mejladress) senast måndag den 9 december. 

För er som inte använder mail så ringer vi er måndag den 9 december. 
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Samtyckesformulär 
Måltiders påverkan på blodsockret 

 Jag ger härmed mitt samtycke till att frivilligt delta i studien ”Måltiders 

påverkan på blodsockret” med de uppgifter som efterfrågas angående 

mitt blodsocker samt påverkande faktorer. 

 Jag har informerats om studien enligt ”Informationsbrev Måltiders 

påverkan på blodsockret” samt har fått muntlig information.  

 Jag godkänner att blodsockerprover kommer tas i fingertopparna vid 

upprepade tillfällen i samband med måltiderna.  

 Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta 

mitt deltagande. 

 

 

Ort    Datum  

  

 

Underskrift (deltagande) 

    

 

Namnförtydligande (deltagande) 

 

 

Undertecknad har gett deltagaren information och förklarat studiens syfte 

samt erhållit deltagarens samtycke. 

  

Datum   Namnteckning  Namnförtydligande 

  (studieansvarig)  (studieansvarig) 


