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Diabetesförbundets visuella identitet0. Inledning

Inledning

Manualen har tagits fram för att göra det enkelt att vara använ-
dare av Svenska Diabetesförbundet visuella identitet. Genom att 
använda oss av de enkla riktlinjer manualen innehåller, skapar vi 
en tydlig bild av Diabetesförbundet som är lätt att känna igen 
oavsett om det är i form av ett projekt, en aktivitet eller en annons. 
Målet är att alla som möter Diabetesförbundet – oavsett om det är 
i en reklamkampanj, i ett utbildningsmaterial eller på en föreläsning – 
ska ha lätt att känna igen oss.

För frågor om vår visuella identitet kontakta
Karin Engström, tel: 08-564 821 17 eller 
Annika Karlsson, tel: 08-564 821 09.
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Logotyp

Symbolen

Kännedomen om Diabetesförbundets 

symbol, blomman av de hoplänkade 

D:na, är inte stor utanför förbundet. 

Därför är det inte tillåtet att använda 

blomman fristående. Dock finns det 

några undandtag där texten av prak-

tiska skäl måste avlägsnas, som t ex, 

vid produktion av pins mm. Symbolen 

kan då förekomma negativt mot vår blå 

huvudfärg eller komplementfärger, 

men inte mot bildbakgrund. 

1.1

Logotypen är grunden för Diabetesförbundets identitet och är en 
tydlig och effektiv avsändare. Men för att garantera ett konsekvent 
och tydligt användande finns några få och enkla regler. 
 Logotypen får appliceras positivt (blå) mot ljus bakgrund eller 
negativt (vit) mot mörk bakgrund eller i någon av våra primär-  
eller komplementfärger. Överdriv inte storleken vid användande 
av logotypen då detta lätt kan bli för dominerande. God kontrast är 
oftast viktigare än storlek. Ordbilden får inte ersättas med något 
typsnitt. Rita aldrig om eller ändra proportionerna, byt aldrig 
färg på varken symbol eller ordbild. Vid reproduktion ska alltid 
godkända original användas.

ordbildsymbol

logotyp
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Frizon

H-och x-höjd

H-höjd är en typografi sk term som 

syftar till den höjd ett versalt H har i 

angivet typsnitt. X-höjd. Inom typogra-

fi n benämns x-höjden den höjd mellan 

baslinjen – det vill säga den linje på vilken 

bokstäverna i regel “står” – och toppen 

på lilla bokstaven x. Normalt ryms de 

fl esta gemenerna (de små bokstäverna) 

inom den här höjden. Detsamma gäller 

kapitäler, det vill säga versaler som har 

samma höjd som gemener.

1.2

För att logotypen ska framgå tydligt när den visas med andra 
element på samma yta har vi fastställt en fri yta runt logotypen. 
Innanför denna yta får inget annat placeras. Frizonen utgår ifrån 
textens H-höjd.  
 När vår logo placeras tillsamans med andra logotyper tänk 
då på att det ska fi nnas ordentligt med luft mellan.

H xH

Bokstavens H-höjd, versalhöjd

Bokstavens  X-höjd, gemenhöjd

H

H

H

H

H

1 H

5 H
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Variationer1.3

Diabetesförbundets logotyp finns i två godkända versioner.  
Rekommenderad enradig vänsterställd och där situationen  
behöver det, tvåradig centrerad. 
 Lokalföreningarna har alla sin egen logotyp med namn och  
vår symbol för ett enhetligt utryck, dessa finns enbart som liggande.
 Ung Diabetes har en egen tvåradig centrerad logotyp. 
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Diabetesföreningars logotyper1.4

Föreningarna har alla sin egen logotyp med namn och vår symbol 
för ett enhetligt utryck. 
 Ordbilden får inte ersättas med något typsnitt. Rita aldrig om 
eller ändra proportionerna, byt aldrig färg på varken symbol 
eller ordbild.
 Den blå logotypen får användas mot ljus bakgrund. Logoty-
pen i vitt får användas mot mörk bakgrund eller i någon av våra 
primär- eller komplementfärger.

Föreningars logotyper

För att hålla vår identitet konsekvent  

är det inte tillåtet att ta fram ”egna”  

logotyper, kontakta kansliet för rätt 

logo till just er förening.

Revidering av logotyp

Om föreningens logotyp behövs ändras 

vänd er till kansliets kommunikatörer 

som hjälper er.

1. Logotyp

Negativ logotyp mot våra färger

ordbildsymbol

logotyp
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Förbundets respektive 
föreningens logotyp

1.5

Vid alla sorters aktiviteter och all framtagning av material så 
som affischer, inbjudningar eller foldrar är det viktigt att använ-
da rätt logotyp för att tydliggöra vem som är avsändaren. 

Diabetesförbundet 
Diabetesförbundets logotyp används i det material som förbun-
det tar fram.
 Föreningar som vill använda Diabetesförbundets logotyp kon-
taktar kommunikatörerna som ger besked om användandet. 

Diabetesföreningar 
Föreningar använder sin logotyp i det material som tas fram och 
i sin verksamhet. 

Ung Diabetes
Ung Diabetes använder sin logotyp i det material som tas fram 
och i sin verksamhet. 

1. Logotyp
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Utlåning av logotyp och 
samprofilering

1.6

Vid alla typer av samarbeten eller andra tillfällen där vår logotyp 
används, ska detta först godkännas och kontrolleras att det sker 
enligt vår grafiska profil. Exempelvis är det viktigt att kontrol-
lera att logotypen används mot rätt bakgrundsfärg. 

Diabetesförbundet 
Utlåning av Diabetesförbundets logotyp godkänns av förbunds-
ordföranden, förbundsdirektören eller kommunikatörerna. 

Diabetesföreningar
Utlåning av föreningarnas logotyper godkänns av respektive 
förening.

Ung Diabetes
Utlåning av Ung Diabetes logotyp godkänns av Ung Diabetes 
råd. 

Samarbeten
Vid samarbeten är det viktigt att vara konsekvent i hur våra 
logotyper och grafiska profil används. Innan designen görs är 
grunden att alltid definera vår roll i samarbetet. Huvudregeln är 
att göra det så enkelt och lättolkat som möjligt för mottagaren.

Diabetesförbundet är huvudavsändare
När vi är den tongivande parten i samarbeten används vår visu-
ella identitet och vår logotyp placeras i något av de övre hörnen. 
De övriga aktörernas logotyper finns i botten och samarbartet 
förklaras förslagsvis med ”I samarbete med”. 

1. Logotyp

Logotypen - en del av varumärket

Vår logotyp är en del av varumärket 

Diabetesförbundet, där föreningarna 

är en viktig del. Vi har ett gemensamt 

ansvar att värna om en korrekt använd-

ning av vår logotyp och därigenom 

även vårt varumärke. 
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Svenska diabetespatienter är bäst dokumenterade i hela världen, men vad hjälper 
det om vården inte håller måttet? Trots nationella riktlinjer är det stora skillnader i 
diabetesvårdens kvalitet i landet. Nya siffror från nationella diabetesregistret visar att 
utvecklingen är på väg åt fel håll i vården av patienter med typ 2-diabetes. På flera 
områden, bland annat blodsocker, försämras resultaten. 
• Vilket pris betalar vi för otillräcklig diabetesvård? 
• Vilka mål ska vi ha för diabetesvården i Sverige – vad krävs för att nå dem?
• Vad är viktigast att prioritera i pågående revidering av nationella riktlinjer typ 2-diabetes? 
Välkommen till en diskussion om hur vi återtar initiativet i arbetet för att förbättra hälsan 
hos diabetespatienterna och göra diabetesvården mer jämlik.

Onsdagen den 3 juli, kl 10:00-12:00 
Burmeister, Strandgatan 9, Dagens Medicins Vårdtorg
Arrangörer:  MSD i samarbete med Diabetesförbundet, SFSD (Svensk förening för sjuksköterskor i 
diabetesvård) , SFD (Svensk förening för diabetologi) och Dagens Medicin

MEDVERKANDE 
Lena Hallengren (S), riksdagsledamot, vice ordförande i Socialutskottet 
Martin Andreasson (M), regionråd, Västra Götalandsregionen
Mona Landin-Olsson, professor, ordförande Svensk Förening för Diabetologi
Soffia Gudbjörnsdottir, registerhållare, Nationella Diabetesregistret
Fredrik Löndahl, ordförande Svenska Diabetesförbundet
Cecilia Grave, diabetespatient
Janeth Leksell, diabetessjuksköterska, ledamot, Svensk förening för sjuksköterskor i 
diabetesvård
Claes-Göran Östenson, ordförande i nationella programrådet för diabetes, SKL
Stefan Carlsson, landshövding i Kalmar län, regeringens tidigare utredare

Moderator: Mikael Nestius, chefredaktör Dagens Medicin

Diabetesvårdens lotteri  
- varför inte vinst varje gång?

05
-1

8-
D

IA
B-

10
84

87
5-

00
00

   
M

aj
 2

01
3

1. Diabetesförbundet som huvudavsändare  2. Livärdig partner  3. Partner är huvudavsändare 

1. 2. 3.

Likvärdig partner
Om vi och vår part har en lika stor del i samarbetet ska ingen av 
parternas varumärke var mer framträdande. En neutral design 
används genomgående, dvs inga av parternas designelement 
är tillåtna. Vår logotyp placeras tillsammans med övriga parters 
logotyp, förslagsvis i botten. 

Parter är huvudavsändare
När vår partner är den tongivande avsändaren är det deras visu-
ella riktlinjer som tillämpas geneomgående. Vår logotyp placeras 
frånskiljt huvudavsändaren, exempelvis i separat hörn.
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Äldre logotyper1.7

Vid nyframtagning av all form av information och material så 
som brev, inbjudningar, kuvert, foldrar eller nyhetsbrev ska den 
nya logotypen användas och den grafiska profilen tillämpas. Det 
är inte tillåtet att använda vår tidigare logotyp vid nyframtag-
ning. 
 Av ekonomiska och praktiska skäl är finns det däremot en 
möjlighet att använda befintligt material med den tidigare log-
gan under ett utfasningsskede. 
 
Diabetesförbundet
Under 2015 byts eller fasas kvarvarande material, program m.m. 
med den äldre logotypen ut. Informationsmaterialet uppdateras 
löpande med målet att inget material med äldre logotyper ska 
finnas kvar i vårt sortiment årsskiftet 2016/2017.

Diabetesföreningar
Föreningar får använda befintligt material med den tidigare lo-
gotypen till och med juli 2016. Därefter måste allt äldre kvarva-
rande material ersättas. 

Ung Diabetes
Ung Diabetes får använda befintligt material med den tidigare 
logotypen till och med juli 2016. Därefter måste allt äldre kvar-
varande material ersättas. 

All form av användning av ännu äldre logotyper är inte tillåtet. 

1. Logotyp

Vår tidigare logotyp får endast användas på befintligt material under ett 

utfasningsskede. 
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Typografi

Ladda ner Neo Sans Pro

Neo Sans finns att ladda ner från 

Förtroendewebben:

http://diabetes.se/sv/Fortroende-web-

ben/Foreningsstod/Grafisk-identitet/

Typsnitt---Neo-Sans/  

Installation

Information om hur du installerar  

ett typsnitt på PC hittar du här: 

http://support.microsoft.com/

kb/314960/sv http://office.microsoft.

com/sv-se/word-help/installera-

ett-nytt-teckensnitt-pa-datorn-

HA001094742.aspx 

Installera typsnitt på Mac:  

http://support.apple.com/

kb/HT2509?viewlocale=sv_

SE&locale=sv_SE

2.1

En enhetlig och god typografi förhöjer identiteten i all skriven 
kommunikation. Den typografi Diabetesförbundet använder ska 
vara tydlig, sympatisk och stämma väl överens med identiteten 
i övrigt. 
 I mailkonversationer och i vardagstypografi, exempelvis 
worddokument och protokoll använder vi Calibri som är ett 
typsnitt som finns tillgängliga på de flesta datorer. På webben 
använder vi Verdana som också kan användas då det inte är 
möjligt att välja Calibri. Vid tryck av material eller innehåll av 
mer formell karaktär använder vi Neo Sans Pro. När Neo Sans 
Pro används i digitala filer ska dessa alltid skickas som pdf.

Calibri

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghi jk lmnopqrsstuvxyzåäö
1234567890 !?%&*

Neo Sans Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅ ÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 !?%&*

2. Typografi
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Färgpalett

Färgformat

PMS gäller oftast tryckfärg på papper. 

CMYK gäller vid fyrfärgstryck, vanligtvis 

tidningar och trycksaker med färgbilder. 

RGB och Hex (#) gäller vid grafik som 

exponeras på bildskärmar, till exempel 

Powerpoint och på hemsidan.

3.1

Diabetesförbundets färgpalett består av två primärfärger, blå och 
grå (som med fördel används till textfärg vid tryck). De sekundära 
komplementfärger används till att stärka vår profil och skapa en 
mjukare och inbjudande omgivning, men även för att ge tillgång 
till en större palett av färger som harmonierar med varandra då 
produktion av grafiskt material kräver större variation.

3. Färgpalett

PMS 2925U

CMYK 85, 24, 0, 0

RGB 0, 150, 214

#0397d6

PMS 7540U

CMYK 0, 0, 0, 72

RGB 105, 106, 109

#696a6c 

PMS 376U

CMYK 50, 0, 100, 0

RGB 141, 198, 63

#8dc63f 

PMS 1788U

CMYK 0, 84, 88, 0

RGB 240, 81, 51

#f05033 

PMS 109U

CMYK 0, 15, 100, 0

RGB 255, 221, 0

#ffde00 

PMS 253U

CMYK 29, 79, 0, 0

RGB 181, 87, 161

#b657a1

Primärfärger

Komplementfärger

Ung Diabetes färg
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Korrespondensmaterial

Med korrespondesmaterial avses 

visitkort, korrespondenskort och 

meddelandeblock. Det fi nns också 

mallar för brev och word samt en mall 

för power point-presentationer.

Mallarna laddar du hem på: 

www.diabetes.se/Fortroendewebben

(lösenord krävs) 

4.1

Korrespondensmaterialet fungerar som en representant för 
förbundet och är vårt ansikte utåt. Därför är det viktigt att 
det är tydligt vem som är avsändare och att korrespondens-
materialet ger ett sympatiskt och trovärdigt intryck.
 Konsekvens, typografi , tryckkvalitet, läsbarhet och pappersval 
är alla delar som tillsammans bidrar till en god helhetsupplevelse.

4. Korrespondensmaterial

Diabetesförbundet
Box 1107, 

172 22 Sundbyberg
Besök: Sturegatan 4A

Telefon: 08-564 821 00 
Fax: 08-564 821 39

info@diabetes.se
diabetes.se

Pg: 481 31 35-3
Bg: 332-4373

Org.Nr: 802007-6512

Ihit, sitibus estrum quo eumqui sequi beaquis cum intur reprera quid quis 
dolupta que is imin perrum, natis est, iditatur? Laut aut as et que officipit 
re venimin ex erchictur? Ga. Nam inum el ilitatas eatur secti nem aut praecta 
consequia nobit fuga. Itas il int fugiamentis dolest, quiatibus derspedio 
esto milluptaturi auditi aut utestorepero omnis nam et apisit, consecum 
ipsamus andest, nes nectatiis mil eriorro tem hilibus magnam fugitiae pre-
rum qui unt endiasi ntotatur, ut harciant a seque voluptatiis entem enimet 
dolupta tiaecto odis poria quodi od et, sa veleniet, abo. 

Nam veliquamus a dellitio est, ut hiciet enim est aut untis ento omnia cum 
sinvelit optatia temperi onsequas dolupta tiasped magnatemquat et entectur 
moluptatquis duciam rem nonempo rruntus aperum eicimagnatis mi, seceatur 
magnimolupis di bla quam re solor magnim nimodia plab imin reptatus ende-
sequo et quuntion eum faceperio corepudae volupta taquis nonsequatur sit, 
sequibusae. Porrovit eossunt liquaese pro berrum exerae doluptae et preris 
moles auditem quia delit ex expliquia sustrun duciam facepero vernameni 
offici doluptaecti? 

Qui audanim usaperit, nonem hitate vid ute verferrum dolestinusam exceatur? 
Est fugitas dit provid que voloreh endaecti reiusci litatia volores quis modis 
invelec estruptatur re deliquatia de comniet ma con corrum restis plis mi, 
sin nimporehent ea culparum vendusd aectias et fuga. 

Fredrik Löndahl, Förbundsordförande 

Quisi aris eatur.

Fredrik Löndahl, Förbundsordförande Fredrik Löndahl, Förbundsordförande 

Brevpapper 210x297 mm, med förtryckt 

logo och detaljbård.
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Visitkort

Lokalföreningar

Kontakta kansliet för hjälp med 

att ta fram kort till de som behöver 

i föreningen.

Tryckdetaljer

Mått: 54x86 mm.

Färger: PMS 2925U 

och PMS 7540U

Pappersvikt: 350g

4.2

Diabetesförbundets visitkort fi nns för förbundet centralt 
och för respektive läns- och lokalförening.

4. Korrespondensmaterial

Förnamn Efternamn
Titel

Direkt: 00-000 000 00
fornamn.efternamn@diabetes.se

Svenska Diabetesförbundet
Box 1107, 172 22 Sundbyberg
Besök: Sturegatan 4A
Växel: 08-564 821 00 

diabetes.se

Visitkort, förbundet Baksida

Förnamn Efternamn
Titel

Direkt: 00-000 000 00
fornamn.efternamn@diabetes.se

Södra Lappmarkens  
Diabetesförening
Granvägen 42 
912 32 Vilhelmina 

diabetes.se

Visitkort, lokalförening Baksida
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Mailsignatur

Inställningar för mailsignatur

Namn 

Calibri Bold 14 punkter 

RGB 0, 150, 215

Info 

Calibri Regular 12 punkter 

RGB 100, 100, 100

Gmail

Samma instälningar som ovan men med 

skillnaden att Verdana används som 

typsnitt.

4.3

När vi kommunicerar utåt ska det tydligt framgå att vi arbetar 
inom samma organisation. Därför är det viktigt att alla använder 
samma mall för mailsignaturen.
 Behövs en signatur på annat språk än svenska så ska en ny 
separat signatur på det aktuella språket skapas. 

4. Korrespondensmaterial
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PowerPoint

 

4.4

I all formgivning där Diabetesförbundets visuella identitet 
används ska det vara tydligt att det är vi som är avsändaren. 
Även i PowerPoint presentationer är det viktigt att hålla sig 
till rätt typsnitt, färger och bildmaterial. 

4. Korrespondensmaterial
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Bilder

Alla bilder ska:

•  vara av hög teknisk kvalitet - dvs ha 

bra skärpa och exponering samt vara 

tekniskt anpassade för mediet (t ex 

för tryck eller webb)

•  vara realistiska och spegla verkliga 

förhållanden

•  spegla samhället i stort med avse-

ende på jämlikhet och mångfald

Observera att upphovsrättslagen alltid 

ska följas. Är du osäker på vilka regler 

som gäller vänd dig till förbundets 

kommunikatörer.

5.1

Fotografier och illustrationer har en viktig roll i Diabetesförbundets 
kommunikation. Bilderna är viktiga för den känsla och det budskap 
vi vill förmedla i olika typer av informationsmaterial såsom bro-
schyrer, annonser, affischer, rapporter, powerpointpresentationer, 
webbsidor och utställningsskärmar etc. 

Allmänna riktlinjer för bilder 
Bilder kan fylla olika syften. De kan t ex användas för att skapa 
en viss känsla eller för att förklara innehållet i en text. Gemen-
samt för alla bilder som används är dock att de ska tillföra något 
till det budskap vi vill förmedla och komplettera textinnehållet. 
 De bilder vi väljer ska gärna spegla vår organisation och vad 
vi arbetar för. Välj därför med fördel bilder på människor i olika 
åldrar, kön och etnicitet. Valet av bilder ska anpassas till den mål-
grupp vi vänder oss till.

5. Bilder
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Mönster

Mönster kan användas i alla Diabetesför-

bundets färger mot vitt, eller inverterat 

i vitt mot färgad platta. Mönstret finns 

att ladda ner från Förtroendewebben. 

6.1

Ett mönster baserat på ikoner (som på ett eller annat sätt relaterar 
till Diabetes) är framtaget och kan användas till dekoration av t.ex. 
broschyromslag eller en mässmonter. 

6. Mönster
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Trycksaker

Försök att hålla en luftig och lättläst 

layout och jobba hellre med en bild 

stort än många små sprida över sidan. 

Materialet ska kännas inbjudande och 

lätt att ta till sig. 

7.1

Följande broschyrer och foldrar kan användas som mall och exempel 
på hur utformningen av informationsmaterial kan se ut.

7. Trycksaker

Leva med  
diabetes
Typ 1-diabetes är en sjukdom som ditt 
barn kommer att leva med resten av 
livet. Att få en kronisk sjukdom påverkar 
oss starkt känslomässigt och livet med 
diabetes kan innebära speciella psyko-
logiska påfrestningar. 

Barnet och familjen ska lära sig att leva med och 
hantera den nya situationen. I början är det mycket 
som ska läras, både för föräldrar och barn. Det är 
naturligt att bli rädd, förtvivlad och osäker. Familjer 
reagerar olika vid sjukdomsbeskedet, en del behöver 
längre tid än andra för att ta det till sig. Men när du 
förstår vad sjukdomen innebär och hur den hanteras, 
kommer du att se att det går att leva lika bra som 
tidigare trots att barnet fått diabetes. Att ha ett barn 
med typ 1-diabetes kräver mer planering än annars, 
men sjukdomen kommer inte att hindra ditt barn från 
att i huvudsak leva som andra barn.
 Kom ihåg att du kan prata med sjukvårdspersonalen 
om de känslomässiga följderna av sjukdomen.

Undervisning  
och stöd
När ett barn får diagnosen diabetes 
blir barn och föräldrar inlagda på en 
barnavdelning på sjukhuset. Här kom-
mer barnet och resten av familjen att 
få en grundlig information om hur 
sjukdomen ska behandlas.

Samtidigt som barn och unga med typ 1-diabetes 
måste få kunskaper om sjukdomen för att kunna 
hantera vardagen, så måste de också få hjälp och 
stöd från familjen och andra. 
 För barndiabetesteamet på sjukhuset är en av 
huvuduppgifterna att stödja föräldrar och barn att 
få ett bra liv med sjukdomen.
 Det innebär att syskon, far- och morföräldrar 
samt andra i familjen kan få undervisning så att de 
som är nära barnet vet hur man ska förhålla sig till 
sjukdomen.

Vad är typ  
1-diabetes?
Typ 1-diabetes finns i alla ålders-
grupper men debuterar oftast hos 
barn, ungdomar och unga vuxna.

Sjukdomen beror på att de celler i bukspottkörteln 
som producerar insulin är förstörda och insulin 
måste därför tillföras med insulinpenna eller 
insulinpump. Gemensamt för alla personer som 
har typ 1-diabetes är att blodsockret kan bli både 
högre och lägre än normalt. Det är därför viktigt 
att kontrollera barnets blodsocker bland annat vid 
måltider och motion.

Blodsocker  
och insulin
När kroppens insulinproduktion upp-
hör kommer sockerhalten i blodet 
att stiga. Blodsockret måste därför 
regleras med tillförsel av insulin. 

Bra diabetesbehandling innebär att man tar hänsyn 
till allt som påverkar blodsockret som insulinmängder, 
barnets ålder, matvanor, aktivitet, personliga egen-
skaper, sjukdom, stress, motivation och familjemönster.

Vad gör du när  
ditt barn har fått

Typ 1-Diabetes?
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24 (USA)

20 (Canada)

43.5 (Sverige)

50 (Finland)

8 (Frankrike)

4.7 (Oran, Algeriet)

3.2 (Makedonien)

5 (Israel) 1.7 (Japan)

0.7 (Shanghai, Kina)

Ojämn  
fördelning
Diabetes är en av de stora folksjukdo-
marna. I Sverige räknar man med att det 
finns över 350.000 personer med känd 
diabetes.
 
Den stora majoriteten, drygt 300.000, eller mer än tre 
procent av befolkningen, har typ 2-diabetes. Många har 
dessutom sjukdomen utan att de vet om det.
 Risken att insjukna ökar dramatiskt ju äldre man blir, man 
räknar med att bland dem som är över 75 år har minst tio 
procent typ 2-diabetes. Sjukdomen blir allt vanligare, inte 
bara i Sverige utan över hela världen.
 Risken att insjukna i typ 1-diabetes för barn och ungdo-
mar i Sverige är nästan 30 gånger högre än i Japan. Både 
miljö- och levnadsförhållanden samt genetiska faktorer är 
viktiga för uppkomsten av typ 1-diabetes och nyare forsk-
ning visar att skuldbördan fördelas ganska jämnt mellan 
arv och miljö.
 I Sverige finns det 40.000 till 50.000 individer med 
typ 1-diabetes och vi ligger på andra plats i världen när det 
gäller risken att insjukna, bara i Finland är risken att få typ 
1-diabetes högre. Japan å andra sidan har en av världens 
lägsta diabetesfrekvenser.

Arvsgången  
är komplicerad
Ett barn till en förälder med typ 1- 
diabetes har mindre än fem procents  
risk att också få sjukdomen. Det är  
50 gånger högre risk än om ingen nära 
släkting har typ 1-diabetes. 

Om båda föräldrarna har typ 1-diabetes ökar risken för 
barnet till mellan 10 och 20 procent.
 Arvsgången vid typ 1-diabetes är komplicerad och till 
stora delar fortfarande okänd. 
 95 procent av alla barn till en diabetiker slipper ju sjukdo-
men och omvänt så har nio av tio av alla barn som insjuknar 
ingen nära släkting med typ 1-diabetes. Tvärt emot vad 
många tror är typ 2-diabetes mer ärftlig än typ 1. 
 Undersökningar av enäggstvillingar, som ju har exakt 
samma arvsanlag, visar att om den ene får typ 2-diabetes 
löper den andre i vissa studier mellan 78 och 90 procents 
risk att också insjukna. Får en enäggstvilling typ 1-diabetes 
är risken för den andre mellan 25 och 50 procent.
 Man räknar med att över en miljon människor i Sverige, 
mer än 15 procent av befolkningen, bär på arvsanlag för 
att utveckla typ 2-diabetes. Levnadsvanorna anses även 
spela en viktig roll vid typ 2-diabetes, där mat, övervikt och 
stillasittande har betydelse för uppkomsten. 

Risken att få typ 1-diabetes är ojämnt fördelad i världen. 
I Sverige insjuknar 43,5 av 100 000 barn per år (0-14 år). 
Endast Finland har högre siffror. Japan och Kina, däremot, 
tillhör de länder som har lägst frekvens insjuknade barn.
 Diabetes hos barn i allt lägre åldrar ökar, inte bara  
i Sverige utan i många andra länder. Orsaken är okänd,  
men mycket tyder på att de barn som får diabetes  
insjuknar tidigare.
 Siffrorna vid staplarna anger antal insjuknanden per  
100 000 barn och år. De baseras på olika tidsperioder och  
på olika geografiska områden i respektive länder.

Nyckeln  
heter insulin
Diabetes är inte en utan flera olika sjuk-
domar med olika orsaker. Den gemen-
samma nämnaren är att sockerhalten 
i blodet är för hög. Därför har diabetes 
tidigare kallats för sockersjuka.

De två mest kända och vanliga formerna av diabetes är 
typ 1 och typ 2. 
 Typ 1 kallas också för barn- eller ungdomsdiabetes 
därför att den oftast bryter ut i barn- eller ungdom-
såren. Typ 2 är en form av vuxen- eller åldersdiabetes 
som oftast debuterar efter 40 års ålder.
 De båda typerna har många gemensamma drag men 
skiljer sig också åt på viktiga punkter, bland andra hur de 
behandlas och orsaken till att en person får sjukdomen. 

Oavsett diabetestyp är behandlingens främsta mål att 
försöka åstadkomma en så normal blodsockernivå som 
möjligt. 
 Det höga blodsockret hos båda typerna beror på brist 
på insulin, ett hormon som produceras i betacellerna i 
bukspottkörteln, i de Langerhanska öarna. 
Tillsammans väger cellöarna inte mer än ett gram men 
ändå är insulin livsviktigt för att reglera kroppens om-
sättning av mat. 
 När vi äter bryts matens kolhydrater ned till socker 
som strömmar ut i blodet från mag-tarmkanalen. Alla 
celler i kroppen behöver socker för att fungera och 
insulinets uppgift är att ”öppna” cellerna så att de kan 
släppa in sockret.
 Hos den som inte har diabetes ökar insulinproduk-
tionen automatiskt i samband med måltid. Det gör att 
mer socker strömmar in i kroppens celler och sockerhalten  
i blodet förblir ganska jämn. 
 Vid diabetes, då insulinbrist gäller, kan inte sockret 
tränga in i cellerna. Det stannar kvar i blodet och blod-
sockernivån stiger.

En Langerhansk ö, där de insulinbildande 
betacellerna (lila) är talrikast. En vuxen 
bukspottkörtel innehåller ca 1 miljon 
sådana öar med en sammanlagd vikt av 
knappt 1 gram.

I bukspottkörteln bildas insulin. 
Produktionen äger rum i de 
Langerhanska cellöarna.

Insulin öppnar cellen så att sockret  
i blodet kan strömma in.

Utan insulin flyter sockret förbi den 
låsta cellen och blodsockret stiger.

Diabetes
–en folksjukdom


