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Sammanfattning    
 
Diabetes mellitus är ett världsomfattande problem. Diabetes typ 2 är den vanligaste 
formen av sjukdomen. Forskning visar att utlandsfödda patienter ofta har en annan 
uppfattning om vad diabetes innebär jämfört med vårdpersonal, vilket kan leda till 
missförstånd i vårdsituationer. Syftet med denna uppsats är att beskriva hur patienter 
med diabetes typ 2, och med ursprung från ett annat land, upplever och hanterar livet 
med sjukdomen i ett nytt land. En litteratursökning genomfördes och 11 kvalitativa 
vetenskapliga artiklar samt en doktorsavhandling analyserades. Analysen resulterade i 
tre kategorier; egenvården är krävande, vården är annorlunda och samhället är 
annorlunda. I resultatet framkom att utlandsfödda patienter med diabetes upplever att 
ansvaret för egenvård ofta är betungande vilket medför att flera invandrarpatienter med 
diabetes lägger ansvaret på vårdpersonal istället. Traditionell mat upplevs som speciellt 
svår att anpassa till diabeteskost, motion är ett okänt begrepp för många utlandsfödda 
patienter med diabetes och vården är annorlunda jämfört med hemlandet. Missförstånd 
uppstår i mötet mellan utlandsfödda patienter och vårdpersonal, då personalen fokuserar 
på symtom och kultur istället för att se individen. Detta kan medföra vårdlidande för 
utlandsfödda patienter med diabetes. Sjuksköterskan, som tyvärr var anonym i vårt 
resultat, har en viktig roll i arbetet med att förebygga och bromsa effekter av diabetes, 
samt att hjälpa utlandsfödda patienter med diabetes att ta kontroll över sin sjukdom och 
ta ansvar för egenvården. 
 
 
 
Nyckelord: diabetes, utlandsfödda, upplevelser, litteraturstudie
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INLEDNING 

Att flytta till ett nytt land innebär en stor omställning för individen. Samhället och 
kulturen i det nya landet skiljer sig mer eller mindre från det samhälle och den kultur 
som immigranten kommer ifrån. Diabetes är en sjukdom som drabbar många människor 
världen över och som innebär att den drabbade ofta måste anpassa hela sin livsstil och 
sitt beteende efter sjukdomen. Att både få eller ha diabetes och samtidigt flytta till ett 
nytt land, kan göra livet minst sagt besvärligt för dessa personer.  
 
Författarna blev intresserade av detta område på var sitt håll. En av författarna är 
uppvuxen i Bosnien och har arbetat där som sjuksköterska. Hon har närstående med 
diabetes som vårdas i hemlandet samtidigt som hon under utbildningen här i Sverige fått 
en inblick i diabetesvården. Den andra författaren har i arbetet som undersköterska 
träffat flera patienter med annan etnisk bakgrund med diabetes eller annan kronisk 
sjukdom. I dessa sammanhang har det ofta uppstått missförstånd då patienten och 
dennes närstående haft en annan uppfattning om vilken vård som är lämplig jämfört 
med den uppfattning som svensk vårdpersonal har. Många missförstånd kan undvikas 
om vi som sjuksköterskor försöker se förbi dessa kulturskillnader. Med denna uppsats 
vill vi beskriva hur patienter, med ursprung i ett annat land, upplever och hanterar livet 
med diabetes typ 2 i ett nytt land. Förhoppningsvis kan resultatet av vår studie 
underlätta för sjuksköterskor att fokusera på individen bakom kulturen och sjukdomen. 
 
BAKGRUND 

Diabetes mellitus – förekomst och behandling 

Diabetes mellitus är ett världsomfattande problem som hittills drabbat ca 170 miljoner 
människor och denna siffra beräknas öka för varje år (Wild, Roglic, Sicree, & King, 
2004). Beräkningar visar att årligen dör 2,9 miljoner, eller cirka fem procent, av 
världens befolkning av diabetes eller av komplikationer till diabetes (Roglic, Unwin, 
Bennett, Mathers, Tuomilehto, Nag et al., 2005). I Europa räknas diabetes som en av de 
största folksjukdomarna tillsammans med till exempel hjärt-kärlsjukdomar och cancer. 
Världshälsoorganisationen har som ett mål i sin satsning på världens hälsa att minska 
insjuknandet och komplikationerna av diabetes med en tredjedel (Folkhälsoinstitutet, 
Socialstyrelsen, Socialdepartementet & Nationella folkhälsokommittén, 2002). Sverige 
tillhör de länder med hög prevalens av diabetes (Grefberg & Johansson, 2003). Tre till 
fem procent av befolkningen beräknas ha diabetes vilket motsvarar drygt 300 000 
personer (Socialstyrelsen, 1999a; Lehtiniemi, 2002; Gudbjörnsdottir, Cederholm, Nunez 
& Eliasson, 2007).  
 
Diabetes typ 2 drabbar främst vuxna och äldre, både män och kvinnor och är den 
vanligaste formen av diabetes (Socialstyrelsen, 1999a). Om inte sjukdomen behandlas 
och kontrolleras kan den leda till storkärlssjukdomar i form av till exempel hjärtinfarkt 
och sår på fötterna, småkärlssjukdomar i form av förändringar i ögon och njurar som 
kan leda till blindhet och njursvikt, samt skador på nervsystemet som kan leda till 
nedsatt känsel och muskelförsvagning (Lindberg, 2001; Grefberg & Johansson, 2003; 
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Hill, 2006). Dessa komplikationer orsakar lidande för patienten och är kostsamma för så 
väl patienten som för samhället. Beräkningar visar att i Sverige läggs årligen cirka åtta 
procent av sjukvårdens budget på sjukdomar kopplade till diabetes (Socialstyrelsen, 
1999a).  
 
Den medicinska behandlingen av diabetes typ 2 kan variera mellan i stort sett tre typer 
av behandling. En del patienter behöver enbart genomföra livsstilsförändringar, så 
kallad ”icke-farmakologisk behandling”. En del patienter med diabetes behöver dels den 
icke-farmakologiska behandlingen samt en tablettbehandling för att minska 
insulinresistens. Slutligen behöver en del diabetespatienter anpassa sig till den icke-
farmakologiska behandlingen i kombination med olika former av insulin 
(Socialstyrelsen, 1999a; Lindberg, 2001). Det är viktigt att patienten får stöd och 
information om sin sjukdom samt hur denne kan göra för att anpassa sin livsstil. Enligt 
Socialstyrelsens (1999b) ”Nationella riktlinjer för vård och behandling vid diabetes 
mellitus” krävs att det finns ett vårdteam kring diabetespatienten för att vården ska bli 
god. I teamet ingår bland andra läkare med diabeteskompetens samt 
diabetessjuksköterska. Teamet bör dessutom samarbeta med specialister som till 
exempel ögonläkare och ortoped för att tidigt kunna upptäcka eventuella 
komplikationer. Behandlingen ska vara individuellt anpassad och ska beslutas i 
samarbete mellan patient och vårdteam. 

Att leva med diabetes 

Att leva med diabetes typ 2 och sköta egenvård innebär att följa allmänna råd som 
främjar hälsa såsom ökad fysiskt aktivitet, kost- och viktkontroll (Murray & Lopez, 
2002). Diabetes är en sjukdom som påverkar hela livet och det egna beteendet, så det är 
viktigt att patienten lär känna sin egen sjukdom samt utvecklar och praktiserar sin 
egenvård. Detta kan innebära regelbundna provtagningar av blodsockret för att anpassa 
insulindosen eller för att anpassa kosten. Det innebär vidare att regelbundet undersöka 
sina fötter, att försäkra sig om att närstående känner till sjukdomen och att kontakta sitt 
vårdteam om något inte fungerar eller om man har några frågor (Socialstyrelsen, 1999b; 
Lindberg, 2001). Kunskap om att motion och eventuella infektioner påverkar hur 
mycket insulin som patienten behöver är viktig (Berne, 2000). Kosten bör vara 
komponerad enligt tallriksmodellen, man bör äta fyra till fem måltider per dag och helst 
inte för stora portioner. Det är också viktigt att få kontroll över intaget av fett och socker 
genom att till exempel kontrollera innehållet i enskilda livsmedel (Lindberg, 2001; 
Almås, 2002).  
 
Förutom ovanstående praktiska förändringar av livet så kan sjukdomen även påverka 
patientens roller såsom förälder och partner i det privata livet samt rollerna på arbetet 
och fritiden. Särskilt kännbar och svår kan denna förändring vara för äldre människor 
med invanda rutiner och mattraditioner, som utvecklats under hela livet, eller med andra 
sjukdomar eller funktionshinder (Socialstyrelsen, 1999a). Ofta är diabetesdiagnosen en 
omvälvande och chockartad händelse i en människas liv. Hos många uppstår en 
traumatisk kris i anslutning till beskedet eller en tid efteråt. Det är individuellt hur 
personen hanterar sin sjukdom. Eftersom en stor del av ansvaret för en lyckad 
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behandling vilar på patienten själv så är sjukdomsupplevelsen av stor betydelse 
(Socialstyrelsen, 1999a). 

Kulturens betydelse för sjukdom och hälsa 

Kultur kan definieras som en mängd riktlinjer som individen ärver av sin sociala 
omgivning. Dessa riktlinjer talar om hur man ska se på och uppleva världen, hur man 
ska uppföra sig i relationer med andra människor, omgivningen, gudar och 
övernaturliga krafter (Helman, 2007). Kulturen påverkar också hur man förhåller sig till 
och hur man upplever hälsa, lidande, åldrande och sjukdom (Sos-rapport, 2000; 
Hadziabdic & Adatia-Sandström, 2006; Helman, 2007).  
 
Av Sveriges befolkning är 12,9 procent utlandsfödda, vilket motsvarar drygt 1,1 
miljoner människor (Statistiska centralbyrån [SCB], 2006). Den största gruppen 
kommer från Finland följt av Irak, Jugoslavien, Iran och Bosnien-Hercegovina (SCB, 
2007). Forskning visar att utom-europeiska invandrare löper större risk att drabbas av 
diabetes än inom-europeiska invandrare och svenskar (Wändell & Gåfvels, 2007; 
Hjelm, Apelqvist, Nyberg, Sundquist, & Isacsson, 1997). Hjelm, Apelqvist et. al. (1997) 
visar också att utlandsfödda, framför allt kvinnor, får diabetes tidigare än svenskar. 
Däremot finns inga större skillnader mellan utlandsfödda och svenskar när det gäller 
komplikationer av diabetes.  
 
De som utvandrar från ett land till ett annat (migrerar) gör detta av olika skäl. Antingen 
är flytten mer eller mindre frivillig av till exempel ekonomiska skäl, eller så är flytten 
påtvingad på grund av dramatiska händelser såsom naturkatastrof eller krig (Sundquist, 
1994; Sos-rapport, 2000). Oavsett hur denna migrationsprocess startat så kommer den 
att innebära en stor omställning för individen, både fysisk och psykisk, och den kommer 
att följa denne under hela livet. Den utlandsföddes hälsa påverkas av flera saker: social 
position i hemlandet, själva migrationen samt av sociala och kulturella faktorer i det nya 
landet. Om migrationen skett av påtvingade skäl så påverkas dessa människor dessutom 
av traumatiska upplevelser i samband med flykten (Sos-rapport, 2000).  
 
Etnicitet kan definieras som tillhörighet till en grupp personer som har samma ursprung 
(SFS 2003:307). Etnicitet kan också ses som ett sätt att kategorisera människor efter 
kulturella uppfattningar. En annan innebörd kan vara att man måste födas in i den 
etniska gruppen för att bli accepterad (Wikipedia, 2007). Man kan också säga att etnisk 
tillhörighet är socialt konstruerad och tillskrivs en individ utifrån till exempel språklig 
eller religiös grund. Tillskrivningen görs både av individer inom och utanför gruppen. 
Tillhörigheten fortsätter ofta att gälla även efter flera år i det nya landet och kan sägas 
”gå i arv” till nästa generation och beror alltså inte på medborgarskap (Daun, 2005). 
Sundquist (1994) visar att etniciteten påverkar hälsan oberoende av sociala faktorer och 
livsstil. Det geografiska och kulturella avståndet mellan det gamla och nya hemlandet 
påverkar också hälsan. Risken för ohälsa ökar med det kulturella och geografiska 
avståndet, exempelvis har sydeuropéer mer ohälsa än finländare i Sverige. Även 
situationen i hemlandet vid tiden för flytten påverkar hälsan och utnyttjandet av 
sjukvård visar en studie av utlandsfödda diabetiker (Hjelm et al, 1997). En annan svensk 
studie av Hadziabdic och Adatia-Sandström (2006) med friska äldre bosniska patienter 
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visar att utlandsfödda kan uppleva lidande som följd av flytten från hemlandet vilket 
medfört känslor av ensamhet och sorg då man förlorat närstående. Lidande upplevdes 
också på grund av att personen inte kunde det nya språket eller kulturen.  

Missförstånd mellan patient och vårdpersonal 

Missförstånd som uppstår mellan patient och vårdpersonal kan bero på att de har olika 
uppfattningar om och perspektiv på behandling och omvårdnadsåtgärder (Hansson 
Scherman, 1998). Dessa missförstånd kan förvärras om patient och vårdpersonal 
dessutom har olika kulturer med sig (Saleh Stattin, 2001). Patienten har sin bild och 
upplevelse av sjukdomen och till exempel läkaren har en annan som ofta innebär att 
patienten ses som ett exempel på någon med denna sjukdom och ”består” av ett antal 
kliniska provsvar och fysiska symtom (Toombs, 1993). Detta gäller även i 
diabetesvården då patienter ofta relaterar sin sjukdom till kroppsliga besvär såsom 
förändrad syn, cirkulationsproblem, viktförändringar och trötthet, medan personalen 
ofta relaterar diabetes till insulin och metaboliska förändringar (Cohen, Tripp-Reimer, 
Smith, Sorofman & Lively, 1993; Saleh Stattin, 2001). Missförstånd kan uppstå i mötet 
mellan utlandsfödda diabetespatienter och svensk vårdpersonal. Detta kan bero på olika 
saker beroende på vem man frågar. Enligt personalen beror missförstånden på kulturella 
skillnader men enligt patienterna beror missförstående på vårdpersonalens bristande 
förståelse för den enskilde patienten (Saleh Stattin, 2001).  
 
PROBLEMFORMULERING 

Diabetes mellitus är en sjukdom som blir allt vanligare i Sverige. Drygt 300 000 
personer har diagnosen idag. Risken att insjukna i diabetes är högre för personer med 
annan etnisk bakgrund än svensk, speciellt för de som är födda utanför Europa. En 
kronisk sjukdom som diabetes kan komma att förändra och påverka hela livet för den 
som drabbats. Forskning visar att patienter ofta har en annan uppfattning om vad 
diabetessjukdomen innebär jämfört med den uppfattning som vårdpersonal har. Om 
patienten dessutom har en annan etnicitet än vårdpersonalen så kan uppfattningarna 
skilja sig än mer. Risken finns då att patient och vårdpersonal har olika förväntningar 
och sätt att hantera sjukdom vilket kan leda till missförstånd i vårdsituationer och 
medföra att patienten inte får den hjälp och det stöd som denne behöver för att hantera 
livet med sjukdomen. Om patienten inte får hjälp och stöd att få kontroll över sin 
situation ökar risken för följdsjukdomar. Dessa följdsjukdomar medför lidande för 
patienten och är kostsamma för såväl patienten som samhället. Det är därför viktigt att 
skapa kunskap om hur patienter med diabetes, och med ursprung från ett annat land, 
upplever och hanterar livet med sjukdomen i det nya landet. 
 
SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur patienter med diabetes typ 2, och med 
ursprung från ett annat land, upplever och hanterar livet med sjukdomen i ett nytt land. 
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METOD 

Syftet för vår uppsats är att beskriva upplevelser hos en grupp invandrarpatienter med 
diabetes typ 2. Vi har valt att söka efter kvalitativa studier då dessa ofta fångar och 
analyserar upplevelser genom olika typer av intervjuer. Dessutom är en av våra 
förhoppningar med denna uppsats att öka sjuksköterskans förståelse för denna 
patientgrupp, för att på så sätt försöka minska missförstånden som kan uppstå i 
vårdsituationer med denna patientgrupp. Vi har valt att arbeta efter Friberg (2006) som 
inspirerats av Evans (2003) analysmodell. Ett av motiven till kvalitativ metod är just att 
omsätta den ”vetenskapliga kunskapen till praktiskt användbar kunskap” (Friberg, 2006, 
s. 107). 

Litteratursökning 

Litteratursökning har skett vid flera tillfällen mellan 2/10 och 13/11 2007 och genom i 
huvudsak två tekniker: sökning i databaser och sökning bland referenser i funna artiklar. 
Databaser som genomsöktes var: Academic Search Elite, Blackwell Synergy, CINAHL, 
Cochrane Library Online, MEDLINE, PubMed, PsycARTICLE, PsycINFO, 
ScienceDirect via Scirus, Web of Science samt Google Scholar. De flesta sökningar 
gjordes med hjälp av Samsök inom område Vård där samtliga uppräknade databaser 
utom Google Scholar ingår. Sökning gjordes på all text i artiklarna med följande 
sökord: immigrant* OCH diabetes OCH experience OCH interview. Artiklarna fick 
vara publicerade mellan 1997 och 2007.  
 
Med dessa kriterier fick vi träff på ett stort antal artiklar, cirka 500. Med hjälp av 
sökverktygens rangordning av träffsäkerheten i förhållande till sökord kunde vi direkt 
välja bort majoriteten av dessa artiklar. Vidare granskning av titel och abstract visade att 
flera av kvarstående artiklar innehöll till exempel: education, children, diabetes typ 1, 
hyperglycemia och andra specifika tillstånd för diabetiker, vilket inte passade vårt syfte. 
Artiklar som endast behandlade mötet mellan patienter och vårdpersonal valdes också 
bort då vi ansåg att detta inte berörde hela vårt syfte. Artiklar med patienters upplevelser 
av kostråd inkluderades dock då kosten påverkar en stor del livet. Dessutom försökte vi 
hitta i första hand artiklar med utlandsfödda patienter. Trots sökning på ”immigrant*” 
fick vi träff på artiklar med etniska minoriteter som är födda och uppväxta i landet för 
studien. Dessa informanter tillskriver sig själva en etnicitet och kultur, och talar ett 
språk som skiljer sig från landet de bor i. Därför anser vi att de är jämförbara med 
utlandsfödda informanter så några av dessa artiklar inkluderades. De som valdes bort 
inom detta område var de med informanter från så kallad urbefolkning som alltså inte 
invandrat till landet i fråga, till exempel studier med indianer i USA. Sökningar enligt 
denna arbetsgång gjordes upprepade gånger för att minska risken att missa någon 
nyskriven artikel. 
 
Vi har endast använt artiklar som gick att få tag på i fulltext via högskolans bibliotek, 
med undantag för en avhandling som beställdes. Efter denna gallring kvarstod elva 
artiklar samt en doktorsavhandling som vi kunde använda. Materialet innehåller studier 
från flera olika länder samt informanter från flera olika kulturer. Vi anser därför att vi 
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funnit tillräckligt brett material för vår uppsats. En artikel hittades genom sökning bland 
referenser i artiklar. Se tabell 1 för kortfattad översikt över vilka artiklar samt delar av 
artiklar som ingår i analysen. En längre beskrivning av artiklarna finns i bilaga 1. 
 
Tabell 1. Översikt analyserade artiklar 
Författare (år) Ansats Metod Deltagare, 

(Män/Kvinnor) 
Sökmetod 

Adams, (2005) Deskriptiv 
fenomenologi 

Intervjuer 13 spansktalande 
kvinnor med diabetes i 
USA. 

Samsök 

Almakhzoomy, 
(2005) 

Kvalitativ, 
etnografisk, 
deskriptiv och 
tolkande 

Djupintervjuer 
(samt olika skrifter 
och författarens 
egna noteringar) 

7 arabiska kvinnor med 
diabetes i USA. 

Samsök 

Chun, & Chesla, 
(2004) 

Tolkande 
fenomenologi 

Gruppintervjuer 
med patienter 
(respektive 
närstående) 

13 kinesiska patienter 
med diabetes (9/4) 
(samt 7 närstående) i 
USA. 

Samsök 

Chesla, & Chun, 
(2005) 
 

Tolkande 
fenomenologi 

Gruppintervjuer 
med patienter 
(respektive 
närstående) 

13 kinesiska patienter 
med diabetes (9/4) 
(samt 7 närstående) i 
USA. 

Samsök 

Fagerli, Lien, & 
Wandel, (2005) 

Fenomenologi Halvstrukturerade 
djupintervjuer 

15 pakistanier med 
diabetes i Norge (4/11). 

Samsök 

Greenhalgh, 
Helman, & 
Chowdhury, (1998) 

Kvalitativ  Halvstrukturerade 
intervjuer och 
fokusgrupper mm 

40 patienter med 
diabetes från 
Bangladesh (samt 
kontrollgrupp med 
andra nationaliteter) i 
England. 

Referens 

Hjelm, Nyberg, 
Isacsson, & 
Apelqvist, (1999) 

Grounded 
theory 

Intervjuer med 
fokusgrupper 

13 jugoslaviska (och 15 
svenska) kvinnor med 
diabetes i Sverige. 

Samsök 

Hjelm, Bard, 
Nyberg, & 
Apelqvist, (2003) 

Grounded 
theory 

Intervjuer med 
fokusgrupper 

13 arabiska kvinnor 
med diabetes i Sverige 
(jämförs med urvalet 
ovan). 

Samsök 

Hjelm, Bard, 
Nyberg, & 
Apelqvist, (2004) 

Grounded 
theory 

Intervjuer med 
fokusgrupper 

14 arabiska, 10 
jugoslaviska (och 11 
svenska) män med 
diabetes i Sverige. 

Samsök 

McEwan, Baird, 
Pasvogel, & 
Gallegos, (2007) 

Kvantitativ 
och kvalitativ.  

Halvstrukturerade 
frågor i formulär 

15 mexikanska kvinnor 
med diabetes i USA. 

Samsök 

Wallin, Löfvander, 
& Ahlström, 
(2007) 

Deskriptiv, 
kvalitativ  

Djupintervjuer 
 

19 somalier med 
diabetes i Sverige, 
(8/11). 

Samsök 

Vincent, Clark, 
Zimmer, & 
Sanchez, (2006) 

Kvalitativ, 
deskriptiv, 

Intervjuer med 
fokusgrupper 

20 patienter med 
mexikanskt ursprung, 
med diabetes (5/15) 
(samt 20 vårdare från 
familjen), i USA. 

Samsök 
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Analys 

Analysen av de valda artiklarna gick i form av en rörelse från helhet till delar till en ny 
helhet (Friberg, 2006). Helheten utgjordes av de valda artiklarna och delarna uppstod 
vid sönderdelandet av resultatet för att hitta det mest framträdande i respektive resultat. 
En ny helhet skapas då analyserade delar från samtliga artiklar sätts ihop till ett nytt 
resultat.  Analys enligt denna modell sker i fem steg och börjar med att varje artikel 
läses flera gånger för att få en övergripande känsla för vad resultatet handlar om. 
Därefter identifieras nyckelfynd i de enskilda studierna. Dessa nyckelfynd kan vara de 
teman och subteman som bygger upp resultatet samt den beskrivande texten till varje 
tema. Nästa steg innebär att göra en sammanställning av varje studies resultat så att man 
får en överblick. Därefter jämförs de olika studierna för att hitta likheter och skillnader 
mellan resultaten. På så sätt kan nya övergripande teman skapas. Det sista steget innebär 
att presentera analysen i nya teman och eventuellt subteman, det vill säga ett nytt 
resultat (Friberg, 2006). 
 
Materialet, som bestod av artiklarnas resultattexter, lästes igenom upprepade gånger av 
båda författarna för att få en helhetsbild av vad texterna handlar om. Därefter studerades 
texten i de olika studierna i detalj och meningsbärande enheter kodades av respektive 
författare. Dessa koder diskuterades sedan mellan författarna för att få en gemensam 
tolkning av texten. Koderna och deras innehåll jämfördes med avseende på likheter och 
skillnader. De mest framträdande aspekterna av det kodade materialet sammanfördes till 
kategorier och subkategorier vars innebörd beskrivs i resultatet med respektive kategori 
som rubrik (jfr Friberg, 2006).  
 
RESULTAT 

I analysen av litteraturen framkom tre kategorier och nio subkategorier utifrån de 
upplevelser som var mest framträdande hos patienter med diabetes, med ursprung från 
ett annat land. En översikt över kategorier och subkategorier beskrivs i tabell 2.  
 
Tabell 2. Översikt kategorier och subkategorier. 
Kategori Subkategori 
Egenvården är krävande Kunskapen 

Ansvaret 
Maten 
Motionen 

Vården är annorlunda Sjukvårdssystemet 
Ekonomin 

Samhället är annorlunda Kulturen 
Språket 
Familjelivet 
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Egenvården är krävande 

Kunskapen  

I flera studier framkommer att kunskap om sjukdomen diabetes mellitus är bristfällig 
och att informanterna inte alltid är medvetna om sin bristande kunskap (Adams, 2003; 
Almakhzoomy, 2005; Chun and Chesla, 2004; Hjelm, Bard, Nyberg & Apelqvist, 2003, 
2005; Hjelm, Nyberg, Isacsson, & Apelqvist, 1999; McEwan, Baird, Pasvogel & 
Gallegos, 2007; Vincent, Clark, Zimmer & Sanchez, 2006). Flera informanter beskriver 
att de saknar kunskap om symtom av diabetes, medicinering samt om åtgärder som 
förebygger komplikationer av diabetes (Almakhzoomy, 2005; Hjelm, Nyberg et al., 
1999; McEwan et al., 2007). I Almakhzoomys (2005) studie upplever några 
invandrarkvinnor med diabetes att de blir beroende av andra på grund av sin brist på 
kunskap. Andra beskriver att de har kunskap och förståelse om diabetes som sjukdom i 
sig, vilket framför allt beror på att de vårdat släktingar med diabetes. Men trots detta 
förstod flera av dem inte varför rutinkontroller utfördes. En kvinna beskriver att hon 
försöker ta sin medicin och äta rätt, men att hon ibland glömmer vad som gäller. Hon 
menar att detta beror på att hon inte vet vad hon kan göra: 
 

I take my medication, but sometimes forget it…sometimes I wouldn't take it at 
all…I would eat things, sometimes I would have sweets and things like that and I 
didn't watch myself much…If I knew better…but I didn't know (Almakhzoomy, 
2005, s. 143). 

  
Bristande kunskap framkommer i en svensk studie av Hjelm, Bard et al. (2003) där flera 
arabiska och jugoslaviska informanter berättar att de inte har tillräcklig kunskap om 
symtom av diabetes samt att de inte kan förklara effekten av insulin eller 
diabetessjukdomens konsekvenser. Invandrarpatienter med diabetes har svårt att koppla 
ihop symtom som neuropati och hypoglykemi med diabetes. De beskriver att det är 
svårt att skilja på högt och lågt blodsocker, samt att veta vad de ska göra i samband med 
infektioner. Samtliga utlandsfödda informanter i studien upplever fotvård som något 
okänt och menar att de har inte fått information om detta vare sig i Sverige eller i 
hemlandet (Hjelm, Bard et al., 2003). 
 
Invandrarpatienter med diabetes beskriver att de är medvetna om sin brist på kunskap 
och att de vill veta mer om sjukdomen för att kunna förklara sina upplevelser av att leva 
med den (Greenhalgh, Helman & Chowdhury, 1998). För att få mer kunskap vänder sig 
dessa patienter ofta till familj och vänner. I Adams (2003) studie framkommer att bara 1 
av 13 informanter har genomgått en utbildning om diabetes. De saknar också skriftlig 
information om sjukdomen vilket ger upphov till frustration. En patient berättar: ”They 
[providers] have spoken to me a lot about it [diabetes], but they have to give it to me in 
writing [in Spanish]” (Adams, 2003, s. 259). Mexikanska informanter med diabetes i 
Vincent et al. (2006) upplever att det är svårt att få rätt information om diabetes när den 
behövs samt att göra den användbar. Detta medför att dessa patienter upplever att det är 
svårt att ta kontroll över sjukdomen och egenvården. De upplever frustration när 
vårdpersonalen är upptagen och inte har tid att förklara sjukdomen, symtom eller hur de 
ska agera vid olika symtom. I samma studie utrycker en kvinnlig informant sin 
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förvirring vid sjukdomens debut då hon på grund av bristande information från 
vårdpersonal istället hade sökt svar hos familj och vänner.  
 

They could have told me about the liver and all that stuff, or whatever hurts you 
inside. The eyesight and all that stuff. . . . And you know, maybe I would have 
took my medication like they told me to, instead of saying, ‘I’ll take it tomorrow 
or the next day’ (Vincent et al., 2006, s. 93). 

 
Vidare beskriver dessa informanter att när de söker information om diabetes, söker de 
också särskild information om stress. De anser att de är en stressad folkgrupp och att de 
behöver mer kunskap om stress. De upplever att stressen påverkar deras diabetes och 
menar att vårdpersonal inte tar detta på allvar (Vincent et al. 2006). En kvinna i Adams 
(2003) studie hade vid sitt första läkarbesök, i samband med att hon fått diagnosen 
diabetes, endast fått bristfällig information och kunde därför inte förstå vad höga eller 
låga värden i läkarens förklaring innebar:  
 

When I had my first appointment with the doctor after being told I had diabetes, 
he told me I had a high blood sugar and he told me the number. But I didn’t know 
what a high reading was, so that didn’t mean anything to me (Adams, 2003, s. 
259). 

 
Vidare framkommer tydligt i denna studie att invandrarpatienter får kunskap om sin 
diabetes allt eftersom tiden går. De beskriver att de lär känna sin sjukdoms symtom och 
identifierar sin kropps reaktion på exempelvis högt och lågt blodsocker (Adams, 2003). 
Chun och Chesla (2004) beskriver att för kinesiska patienter innebär ökad kunskap om 
diabetes att de går ifrån sin traditionella tro på vad diabetes beror på, nämligen ett 
frosseri i fel mat, framför allt västerländsk mat. Istället får dessa patienter en förståelse 
för sjukdomens uppkomst utifrån västerländsk uppfattning om insulinets roll i kroppen. 
Två informanter berättar:  
 

Mr. P12: Before I had diabetes myself, that was my way of thinking about it. 
“Diabetics – it must be because they have unlimited eating, eating all those French 
fries, and coke, etc.” 
Mrs. P13: Yes, I agree with Mr. P12. Before I discovered I had diabetes and the 
reason I had diabetes, I also thought it was because it was unlimited eating that 
caused it (Chun & Chesla, 2004, s. 775). 

Ansvaret 

Ansvaret för egenvård av diabetes kan kännas betungande för invandrarpatienter. Flera 
studier beskriver en okunskap eller ovilja relaterat till det egna ansvaret i hanteringen av 
sjukdomen vilket ofta har sin grund i hur sjukdom hanteras i hemlandet (Almakhzoomy, 
2005; Greenhalgh et al., 1998; Hjelm, Bard et al., 2003; Hjelm, Nyberg et al., 1999; 
Wallin, Löfvander & Ahlström, 2007; Vincent et al., 2006). Almakhzoomy (2005) 
beskriver att arabiska kvinnor förstår riskerna med diabetes men att de samtidigt anser 
att framtiden inte går att förutse. Enligt deras religion är det Allah som styr över hälsa 
och sjukdom, och människans förmåga att påverka detta är därför begränsad. 
Kombinerat med tron på att allt är bestämt av Allah finns en stor respekt för läkaren. 
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Läkaren anses vara den som kan allt och därför upplever dessa invandrarkvinnor att det 
inte är deras ansvar att ta initiativ till läkarbesök vid problem, att utföra kontroller eller 
att lära sig varför kontrollerna utförs. En del kvinnor beskriver att de utför 
blodsockerkontroller hemma och bokför dessa enligt läkarens order, men att de 
samtidigt inte kontaktar läkaren om något är fel utan väntar till nästa rutinkontroll. De 
försöker heller inte lära sig att anpassa medicin efter symtom eller ens förstå sina 
symtom. En kvinna berättar: 
 

I just tell [them] at this date it was high or low. It was this much. [They] know the 
difference you have … Whether it is diabetes or blood pressure, I have this illness. 
What would I do or change if I knew? Nothing…They know (Almakhzoomy, 
2005, s. 155). 

 
Hjelm, Nyberg et al. (1999) beskriver att invandrarpatienter med diabetes uttrycker en 
ovilja eller passivitet om att lära sig hantera blodsockerkontroller. De anser att de blir 
tryggare om vårdpersonalen tar hand om detta. Arabiska kvinnor i Hjelm, Bard et al 
(2003) söker sig också gärna till vårdpersonal för stöd. De beskriver att de inte vet vad 
olika känningar innebär och att de inte alltid bryr sig om att agera på dem. Wallin et al. 
(2007) beskriver att informanter upplever sig beroende av andra för att hantera sin 
sjukdom. Flera vänder sig till vårdpersonal för att få blodsockerkontroller utförda 
istället för att lära sig själva, och några är beroende av personliga assistenter för att få 
insulin samt för matlagning. Vincent et al. (2006) beskriver en ovilja hos 
invandrarpatienter med diabetes när det gäller att utföra kontroller själva. Dessa 
patienter menar att det är läkarens ansvar att förstå värdena. Greenhalgh et al. (1998) 
beskriver att informanter inte tar sitt ansvar då de ofta anser att det är naturligt att vara 
sjuk när man blir gammal, att det är guds vilja som styr och att man som människa bara 
kan acceptera vad som sker. “Once you are 40 eyes tend to give trouble. I am almost 
55. So I am expected to have bad eyesight” (Greenhalgh et al., 1998, s. 980). Läkaren 
anses som en auktoritet och som det är oförskämt att ifrågasätta. 
 
Trots att det stora ansvaret beskrivs som svårt att hantera, så menar de flesta 
invandrarpatienter med diabetes att det är viktigt att göra sitt bästa och ta ansvar för sin 
sjukdom (Adams, 2003; Chesla & Chun, 2005; Fagerli, Lien & Wandel, 2005; 
Greenhalgh et al., 1998; Hjelm, Bard et al., 2003, 2005; McEwan et al., 2007; Wallin et 
al., 2007). Arabiska kvinnor i en svensk studie av Hjelm, Bard et al. (2003) uttrycker att 
de inser att de måste ta hand om sin sjukdom och flera ser det också som sin plikt att 
utföra egenvård. Arabiska män med diabetes nämner individens beteende som viktigt 
för att förebygga komplikationer (Hjelm, Bard et al., 2005).  
 
Somaliska kvinnor med diabetes beskriver att de genom erfarenhet av sjukdomen har 
lärt sig att ta ansvar för sin diabetes samt hur de ska hantera sina symtom för att må bra 
(Wallin et al., 2007). Även Adams (2003) beskriver att invandrare med diabetes 
upplever att de har lärt sig att ta ansvar för sin sjukdom genom erfarenhet och att det är 
deras skyldighet att ta detta ansvar för sin egen skull. De upplever också att deras gud 
förväntar sig att de ska ta sitt ansvar och inte skada sig själva. Fagerli et al. (2005) 
beskriver att invandrare med diabetes anser att de har en skyldighet att ta sitt ansvar och 
leva hälsosamt, samt att upplevelser av sjukdom inte får medföra att man slutar leva 
anständigt vilket en informant uttrycker så här: “Being sick is not a reason to resign 

 10



from living decently [...]. One should at least think about what one eats, and live 
healthy until one dies” (Fagerli et al., 2005, s. 301). 
 
Informanter från Bangladesh upplever att de har en plikt som sjuka att göra sitt bästa för 
att efterleva olika råd (Greenhalgh et al., 1998). McEwan et al. (2007) skriver att en 
kvinna med diabetes upplever att hon måste ta hand om sin sjukdom för sin egen skull. 
En annan kvinna finner motivation till att ta kontroll över sin sjukdom i det faktum att 
hennes mor fått besvärliga komplikationer från sin diabetes. Flera kvinnor upplever att 
det är viktigt att sköta sin sjukdom inte bara för sin egen skull utan också för familjens 
skull. Kineser med diabetes i USA beskriver att familjens stöd är en viktig del i ansvaret 
för sjukdomen (Chesla & Chun, 2005). Dessa informanter upplever förväntningar från 
familjen att de ska ta ansvar för sin sjukdom, men de anser samtidigt att det är familjens 
skyldighet att stötta dem.  
 

A couple of times, I went out for social events, and ate a lot of foods I wasn’t 
supposed to eat, my blood sugar level went up so high, to 300 something. So my 
wife is good to me, very concerned about me … was angry. She said, “Hey, this 
isn’t going to work. If something happens, if you don’t even care about yourself, 
then in the future I’m not going to care about it. ”When she said this, I felt very 
[emotion like rejection], I thought, hey, that’s not nice. If something really 
happened to me, you really wouldn’t care? Later after I calmed down a little, and 
thought about it, it really is true that you have to be persistent yourself. So in the 
future, I go out less by myself (Chesla & Chun, 2005, s. 247). 

Maten 

Många invandrarpatienter upplever att just deras matkultur är svår att anpassa till 
diabeteskosten i det nya landet. Vårdpersonal har ofta en annan matkultur än 
utlandsfödda patienter, och då vårdpersonal ger kostråd till diabetespatienter utgår de 
ofta från sin egen matkultur. Invandrarpatienter med diabetes upplever därför ofta 
svårigheter när det gäller att anpassa sin traditionella mat till dessa kostråd. I samtliga 
studier beskrivs konsekvenser av dessa skillnader samt olika sätt som informanterna 
använder för att hantera detta (Adams, 2003; Almakhzoomy, 2005; Chesla & Chun, 
2005; Chun & Chesla, 2004; Fagerli et al., 2005; Greenhalgh et al., 1998; Hjelm, Bard 
et al., 2003, 2005; Hjelm, Nyberg et al., 1999; McEwan et al., 2007; Wallin et al., 2007; 
Vincent et al., 2006). Hjelm, Bard et al. (2003) beskriver att kostråd och förändringar 
som arabiska kvinnor med diabetes behöver göra med sin dagliga kost upplevs som 
svåra att överföra på den traditionella maten. Detta leder till att kostråden inte alltid 
följs. Dessa kvinnor upplever den nya dieten som ett hinder i utövandet av sin religion. 
Arabiska män med diabetes uttrycker att det är viktigt att följa sin diet (Hjelm, Bard et 
al., 2005).  
 
Jugoslaviska kvinnor i Hjelm, Nyberg et al. (1999) följer de kostråd som de får och 
uttrycker inga större problem med den anpassningen, men uttrycker samtidigt en 
längtan efter sin traditionella mat. Denna längtan leder ibland till avsteg från dieten 
vilket en kvinna beskriver så här: “’We have a custom of eating too much fat and 
sweets...’, ‘I don't strictly follow the diet...’” (Hjelm, Nyberg et al., 1999, s. 1151). En 
annan svensk studie av Wallin et al. (2007) beskriver att somaliska kvinnor med 

 11



diabetes försöker följa kostråd från vårdpersonal. Flera informanter upplever dock 
osäkerhet när det gäller att anpassa sin vanliga mat till tallriksmodellen, men att de 
försöker så gott de kan med stöd av familjen. De upplever också saknad och längtan 
efter att få äta vad som helst från Somalia. Spansktalande kvinnor i Adams (2003) 
studie upplever osäkerhet med vad och hur mycket de får äta, samt frustration över att 
behöva avstå från sin traditionella mat. Detta leder ibland till att de tar en risk och äter 
sin vanliga mat: ”When I have company, I take advantage of the situation to enjoy some 
of our [Latino] foods” (Adams, 2003, s. 262). De kvinnor med diabetes som lyckats 
ändra sin kost beskriver att det tagit lång tid att anpassa maten (Adams, 2003). 
 
Pakistanska patienter med diabetes i en norsk studie av Fagerli et al. (2005) upplever 
förvirring när de får kostråd från vårdpersonal och inte förstår vad det innebär att följa 
diabetesdieten. De förväntar sig mer konkreta och exakta råd i form av bra eller dålig 
mat som de är vana vid från hemlandet och från sin religion. De upplever också att det 
är stora skillnader mellan norsk och pakistansk matkultur samt att vårdpersonal inte är 
medvetna om detta. I Norge äter man ofta smörgås under dagen och lagad mat enbart på 
kvällen. Pakistanier är däremot vana vid att äta varm mat flera gånger per dag. Den 
norska matkulturen medför att det kan vara svårt att hitta restauranger att äta lunch på 
vilket informanter upplever som svårigheter när det gäller att anpassa arbete med 
regelbundna mattider. En man beskriver kulturskillnaderna så här: 
 

The doctor, being Norwegian, having his experiences from Norwegian food-
culture, has fulfilled his duty by saying: “You should be careful about what you 
eat; Take two slices of bread in the morning and two in the evening”. The problem 
is that I can’t stand the slices of bread! I want ‘proper’ food (Fagerli et al., 2005, 
s. 299). 

 
Att anpassa sin kost efter olika råd kan få praktiska följder i samband med 
familjemåltider. En del invandrarpatienter med diabetes anser att inte de behöver äta 
tillsammans med övrig familj.  Om de ändå gör det brukar de äta mindre portioner än 
övriga familjemedlemmar (Almakhzoomy, 2005; Fagerli et al., 2005; Greenhalgh et al., 
1998; McEwan et al., 2007). I Almakhzoomys (2005) avhandling beskrivs ytterligare 
praktiska problem då kostråden från amerikansk vårdpersonal ofta uttrycks i form av 
vilken mängd av olika saker som de får äta. Detta upplevs som frustrerande och 
förvirrande för arabiska kvinnor som inte är vana vid att mäta sina råvaror innan de 
tillsätts i maten. En kvinna berättar: 
 

but when they tell you to do anything…measure it…anything you do they say 
measure it…that is this much grams and that is…whatever…I don't do that kind 
of stuff…with my food…they would say take kilogram meat…take kilogram 
whatever…fruit…kilogram carbohydrate...I don't do with these weights...I just 
take my regular dish and try not to have anything sweet in it and not much 
carbohydrates and that is it...yes...that is it...I can't do these...measure every item I 
take (Almakhzoomy, 2005, s. 159). 

 
Informanter i Vincent et al. (2006) beskriver att diabetiker med ”latinokultur” har extra 
svårt att anpassa sin traditionella mat och upplever att de helt måste avstå från den för 
att kunna följa diabetesdieten. De upplever också osäkerhet med de, för dem, okända 
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produkter som kostråden innehåller och som de inte växt upp med. Invandrare med 
diabetes från Bangladesh beskriver att det är svårt att vänja sig vid sin nya kost samt vid 
de nya smakerna, som skiljer sig från deras traditionella mat (Greenhalgh et al., 1998). 
De äter hellre samma mat som tidigare fast uppdelad på fler tillfällen. De upplever 
dessutom maten som ”stark” eller ”svag” vilket ytterligare försvårar deras anpassning 
till kostråd från vårdpersonal, som inte är medvetna om detta. I samband med 
traditionella högtider beskriver dessa patienter att de ofta tar en medveten risk och äter 
vad de vill (Greenhalgh et al., 1998).  
 
Kinesiska patienter med diabetes beskriver att enligt kinesisk tradition betyder god mat 
detsamma som god livskvalitet. De upplever därför att det är svårt att förändra sin kost 
enligt amerikanska kostråd utan att försämra sin livskvalitet (Chesla & Chun, 2005; 
Chun & Chesla, 2004). De anser också att mat av god kvalitet kan sänka blodsockret 
(Chun & Chesla, 2004). Vidare upplever dessa informanter att dieten leder till 
frustration och konflikter med den kinesiska sjukrollen som till stor del innebär att 
familjen vårdar den sjuke genom att erbjuda extra mycket mat. En man berättar: 
 

According to the Chinese way of doing things, when someone is sick, you don’t 
tell them to not eat; instead you buy more things for them to eat. . . . I felt 
frustrated in the beginning. [They] were always telling me to not eat, don’t eat. 
(Chesla & Chun, 2005, s. 245) 

Motionen 

Att få rådet att motionera kan för många invandrarpatienter med diabetes upplevas om 
annorlunda jämfört med råden de får i sitt hemland. För många av dessa patienter är 
motion något som de normalt inte utför (Almakhzoomy, 2005; Chesla & Chun, 2005; 
Fagerli et al., 2005; Greenhalgh et al., 1998; Hjelm, Bard et al., 2003; Wallin et al., 
2007; Vincent et al., 2006). Invandrarkvinnor med diabetes i Almakhzoomys (2005) 
studie upplever att det är svårt att följa läkarens råd om motion då de inte utövade någon 
speciell motion i sitt hemland. De kan tänka sig att promenera vilket de är vana vid från 
hemlandet i samband med att de utförde olika ärenden. Patienter från Bangladesh 
upplever, enligt Greenhalgh et al. (1998), motion som helt främmande då de inte har det 
begreppet i sitt språk. De upplever också att det finns flera praktiska hinder där de bor 
för att motionera, såsom att bo i höghus utan fungerande hiss eller att det saknas en park 
att vara i. De anser att bön är en tillräcklig och värdig form av motion.  
 
En pakistansk kvinna med diabetes upplever att det annorlunda och kalla klimatet i 
Norge hindrar henne från att lämna huset och gå ut och motionera. Hon går omkring 
hemma i bostaden istället (Fagerli et al., 2005). Detta upplever också somaliska 
patienter med diabetes i Sverige. De berättar att de håller sig inomhus på grund av det 
kalla klimatet (Wallin et al., 2007). Arabiska kvinnor i en annan svensk studie upplever 
flera hinder till att motionera. De beskriver rädsla för att simma och komplikationer av 
diabetes i form av smärta i benen som hinder för fysiska aktiviteter. Även i denna studie 
upplever informanter att det kalla och annorlunda vädret är ett hinder (Hjelm, Bard et 
al., 2003). Kinesiska patienter uttrycker att de förstår att motion är bra för att sänka 
blodsocker och gå ner i vikt, men att de tror att allt för ansträngande aktiviteter snarare 
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försämrar hälsan (Chesla & Chun, 2005). De upplever regn och dimma som hinder för 
att gå ut och röra på sig, och går därför hellre omkring inomhus. En man berättar: 
 

Exercise, I have continued to do. I am not doing any strenuous exercise, I walk … 
and when I get to the cafe´, I have a dinner roll and a cup of tea, and buy a 
newspaper and come back. That’s four blocks … When it’s rainy, or when it’s 
foggy, I stay inside, to do light exercise, move my hands and feet, to move around 
(Chesla & Chun, 2005, s. 779). 

 
Motionsråd som invandrarpatienter med diabetes får av vårdpersonal kan upplevas som 
svåra att ta till sig om motionsformen som de rekommenderar upplevs som främmande. 
Det visar Vincent et al. (2006) där mexikanska patienter uttrycker att de inte kan tänka 
sig att börja cykla eller springa då de klassar detta som ”Anglo” och istället vill dansa 
salsa som de är vana vid.  

Vården är annorlunda 

Sjukvårdssystemet 

Flera studier beskriver att invandrarpatienter med diabetes upplever svårigheter med att 
anpassa sig till det nya landets sjukvårdssystem, eftersom det skiljer sig mycket från 
hemlandets system (Adams, 2003; Almakhzoomy, 2005; Hjelm, Bard et al., 2003; 
Hjelm, Nyberg et al., 1999). Hjelm, Bard et al. (2003) beskriver att invandrarkvinnor 
med diabetes upplever frustration med det svenska sjukvårdssystemet eftersom de inte 
träffar samma läkare vid varje vårdtillfälle, vilket skiljer sig från hemlandet. De är också 
missnöjda med hjälpen som de får. Enligt en annan studie beskriver informanter mötet 
med svensk vård som positivt (Hjelm, Nyberg et al., 1999). De upplever sig bekräftade i 
mötet med vårdpersonal, vilket de inte upplevt i sitt hemland. 
 
Invandrarkvinnor med diabetes i USA upplever frustration med det amerikanska 
vårdsystemet, som är annorlunda jämfört med vården i deras hemländer 
(Almakhzoomy, 2005). De har svårt att hitta rätt vård och är hänvisade till en viss sorts 
vård beroende på vilken sjukförsäkring de har. I hemlandet var det enklare då de hade 
samma läkare vid varje kontroll och inte var beroende av speciella sjukförsäkringar. 
Dock framkommer också att det nya kan vara positivt då några kvinnor upplever att det 
är bättre struktur på vården i USA, att de mår bättre i sin diabetes samt att de får 
information och stöd för att förstå sjukdomen. Så här berättar en kvinna om hur vården 
skiljer sig från hemlandet. 
 

I feel I am still … [weak in my knowledge of the system] … Insurance is a … [a 
new way of life] that we don't have in Sudan. In Sudan the ER is open; if I need to 
see a specialist and can't see him at his clinic, I can see him at the general hospital 
for free. Here, whatever the case is severe you must have insurance or money. 
There is no other way (Almakhzoomy, 2005, s. 164). 

 
Invandrarkvinnor i Adams (2003) studie upplever frustration då de begränsas till en viss 
vård på grund av den amerikanska sjukförsäkringen. De upplever till exempel att det är 
svårt att få specialistvård i det nya landet.  
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Ekonomin 

Ekonomiska svårigheter är en del av det vardagliga livet för diabetespatienter som har 
flyttat till ett nytt land (Adams, 2003; Almakhzoomy, 2005; Hjelm, Bard et al., 2003, 
2005; Vincent et al., 2006). Invandrarkvinnor med diabetes i USA upplever att det är 
dyrt att vända sig till sjukvården på grund av dyra sjukförsäkringar som bara täcker en 
del av vården (Almakhzoomy, 2005). Detta medför att de ibland avstår från att söka 
vård i USA och hellre väntar tills de hittar billigare alternativ i till exempel sitt hemland. 
En kvinna berättar: 
 

sometimes my foot hurts and I need to have it checked, but I don't…I will wait 
until I can find another place to have it treated outside the US … because of all 
the cost and the debts that I have to pay I am not able to go (Almakhzoomy, 2005, 
s. 167).  

 
En kvinna i Adams (2003) studie upplever osäkerhet och frustration med sin ekonomi. 
Hon funderar över vad som ska hända med henne den dag då hon inte längre kan arbeta 
och få lön, och därmed inte kan köpa sina mediciner. En svensk studie beskriver att 
arabiska kvinnor med diabetes upplever att ekonomiska begränsningar påverkar hälsan 
och sjukdomen, och relaterar detta till dyra medicinkostnader samt till att maten är dyr i 
Sverige (Hjelm, Bard et al., 2003). De menar att de ibland inte kan prioritera sin 
medicin för att det finns annat som är viktigare att betala. Samtidigt betonar dessa 
kvinnor att det är viktigt att använda sina pengar till mediciner och bra mat. En kvinna 
berättar: ”sometimes I don’t have money to pay the doctor ... However, I go to see him 
[the doctor] but then I have to pay at the post office and then I have to pay extra” 
(Hjelm, Bard et al., 2003, s. 638). 
 
Invandrarmän med diabetes upplever sin ekonomiska situation som ansträngande och 
påfrestande eftersom de är arbetslösa och samtidigt måste betala så mycket för mat och 
mediciner (Hjelm, Bard et al., 2005). Kostnader upplevs som ett problem även av 
mexikanska kvinnor en amerikansk studie av Vincents et al. (2006) då de beskriver att 
kostnaderna för en del motionsformer är så stora att man inte anser sig har råd att 
aktivera sig. 

Samhället är annorlunda 

Kulturen 

Invandrarpatienter med diabetes upplever mötet med den nya, annorlunda kulturen som 
ett problem (Almakhzoomy, 2005; Chun & Chesla, 2005; Fagerli et al., 2005). Arabiska 
kvinnor i USA upplever att det är svårt att anpassa sig till den nya kulturen och känna 
sig hemma (Almakhzoomy, 2005). Denna påfrestning leder till att de negligerar sin 
hälsa och söker vård först då symtomen är akuta. Kinesiska patienter med diabetes 
upplever kulturskillnader när det gäller olika behandlingar av diabetes (Chesla & Chun, 
2005). De menar att västerländsk medicin ger snabb och bra effekt men bara behandlar 
symtom. Detta känns annorlunda jämfört med traditionell kinesisk medicin som man 
tror verkar på lång sikt och helar hela kroppen. Pakistanska patienter upplever enligt 
Fagerli et al. (2005) att vårdpersonal saknar kunskap om pakistansk kultur. Denna 
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okunskap visar sig då vårdpersonal uttrycker sig nedvärderande om pakistansk 
matkultur.  

Språket  

I flera studier framkommer att skillnader mellan invandrarpatientens egna språk och det 
nya landets språk upplevs som ett hinder (Adams, 2003; Almakhzoomy, 2005; 
Greenhalgh et al., 1998; Hjelm, Bard et al., 2005). Speciellt diabetespatienter från 
Bangladesh upplever att det är besvärligt att kommunicera med vårdpersonal som inte 
talar samma språk. De upplever också frustration då deras dialekt inte finns som 
skriftspråk vilket medför att de inte får några broschyrer eller liknade. De saknar också 
begreppet ”motion”, vilket skapar förvirring i samtal med vårdpersonal som ser motion 
som en självklar del av egenvård vid diabetes (Greenhalgh et al., 1998).  
 
Spansktalande patienter i USA upplever att det är en fördel om vårdpersonal talar 
samma språk som patienterna själva, men att det viktigaste är att de blir bekräftade och 
respekterade som personer oavsett vilket språk som används (Adams, 2003). Hjelm, 
Bard et al. (2005) beskriver att invandrarmän med diabetes upplever frustration och 
lidande då de inte behärskar det nya landets språk eftersom språket är en förutsättning 
för att komma in i samhället. I Almakhzoomys (2005) studie beskriver en kvinna att 
missförstånd uppstår i mötet med läkaren på grund av skillnader i språk och dialekter: 
 

the problem could be my British accent…for example, and I came here and their 
accent is probably different from the way we speak English...maybe...maybe 
because of my Sudanese accent is new to them (Almakhzoomy, 2005, s. 160). 

Familjelivet  

I det nya landet förändras de traditionella rollerna i invandrarfamiljen (Hjelm, Bard et 
al., 2003; Almakhzoomy, 2005). I USA upplever arabiska kvinnor med diabetes, enligt 
Almakhzoomy (2005), en ökad arbetsbörda då de inte bara ska sköta sina traditionella 
sysslor med hushåll och familj, utan också tvingas arbeta utanför hemmet. Detta leder 
till upplevelser av frustration över att inte hinna med sina sysslor. De upplever också 
stress över den tunga arbetsbördan vilket leder till höjt blodsocker, samt konflikter inom 
familjen. Den nya och annorlunda situationen ger också känslor av stolthet över att klara 
av denna påfrestning men också oro för vad som kan hända om de inte orkar fortsätta. 
En kvinna berättar: 
 

I am supporting my kids. I am supporting my husband…I feel glad that I am able 
to do that…but I feel worried if I can not do it…I mean…what would happen to 
him if I wasn't able to work? (Almakhzoomy, 2005, s. 185). 

 
Hjelm, Bard et al. (2005) beskriver att invandrarmän med diabetes upplever stor 
frustration då deras traditionella roll som familjeförsörjare uteblir, vilket leder till 
konflikter inom familjen. Även sjukdomen påverkas vilket visar sig som höjt 
blodsocker. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Litteratursökningen till vår studie utgick från en bred sökning i flera databaser och 
resultatet blev ett stort antal artiklar. På detta sätt minskades risken att missa någon 
lämplig artikel. Ett problem med en så bred sökning (i ”all text” i artiklarna) är just att 
antalet träffar blev svåröverskådligt. Eventuellt skulle vi istället ha sökt i exempelvis 
abstract, titel eller nyckelord för att få ner antalet träffar. En risk med en sådan sökning 
skulle dock vara att missa någon relevant artikel. Exempelvis skulle vi inte ha hittat den 
avhandling som var en del av vårt material. 
 
Som en avgränsning till vilka artiklar vi kunde tänka oss att använda inkluderade vi 
endast artiklar som gick att få i fulltextversioner med hjälp av högskolans sökverktyg. 
Detta skulle kunna begränsa arbetet till få artiklar eller medföra att vi missat relevanta 
artiklar. De artiklar som eventuellt hade kunnat köpas passade inte vårt syfte helt efter 
vad vi kunde utläsa från abstract, och därför avvaktade vi med att ta med dessa. I 
fulltext fann vi elva användbara artiklar med studier från flera olika länder och med 
informanter med olika etnicitet, vilket vi anser vara ett tillräckligt och relativt brett 
underlag för vår studie.  
 
Fyra artiklar samt doktorsavhandlingen i vår studie beskriver inte tydligt vilken typ av 
diabetes som informanterna har (Almakhzoomy, 2005; Greenhalgh et al., 1998; Hjelm, 
Bard et al., 2003, 2005; Hjelm, Nyberg et al., 1999). I Greenhalgh et al. (1998) är 
majoriteten (n=38/40) informanter är diet- eller tablettbehandlade diabetiker. I Hjelm, 
Bard et al. (2003) respektive Hjelm, Nyberg et al (1999) står att majoriteten (cirka 75 
procent, n=20/26) har diet- eller tablettbehandlad diabetes. I Hjelm, Bard et al. (2005) 
står att ”majoriteten” (oklart vilket antal) av informanterna är diet- eller 
tablettbehandlade diabetiker. I doktorsavhandlingen av Almakhzoomy (2005) har fem 
av sju informanter fått diagnosen diabetes i vuxen ålder (30-60 år) och behandlas med 
diet och/eller tabletter. Övriga två fick diagnosen när de var 20 och är enbart 
insulinbehandlade, vilket kan tolkas som typ 1. Vi bedömde att resultaten i dessa 
artiklar var jämförbara med övriga artiklar, som enbart intervjuat informanter med 
uttalad diabetes typ 2, eftersom samtliga till största delen handlar om informanternas 
livssituation, mat- och kostvanor.  
 
Endast ett fåtal artiklar passade vårt syfte i sin helhet, se tabell 1. En granskning visade 
dock att vi kunde använda stora delar av övriga valda artiklar. Detta medförde att 
analysmetoden fick anpassas vilket innebar att istället för att jämföra artiklarnas teman 
och subteman så fick vi fokusera på citat och på de beskrivande texternas innehåll (jfr 
Friberg, 2006). På så sätt kunde vi lättare frigöra oss ifrån artikelförfattarnas tolkningar 
och hålla oss nära texten i våra tolkningar. Våra respektive förförståelser och tolkningar 
av texten visade sig vara ganska olika. Detta anser vi som positivt eftersom det därför 
krävdes en del diskussioner för att komma fram till en gemensam tolkning, som blev 
mer genomtänkt tack vare denna process.  
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Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer att utlandsfödda patienter med diabetes upplever att ansvaret 
för egenvård ofta är betungande vilket medför att flera invandrarpatienter med diabetes 
lägger ansvaret på vårdpersonal istället. Traditionell mat upplevs som speciellt svår att 
anpassa till diabeteskost, motion är ett okänt begrepp för många utlandsfödda patienter 
med diabetes och vården är annorlunda jämfört med hemlandet. 

Egenvården är krävande 

Diabetes är en komplex sjukdom som innebär att den drabbade måste anpassa hela sin 
livsstil och sitt beteende efter sjukdomen. En stor del av ansvaret för denna anpassning 
vilar på patienten själv (Lindberg, 2001). Att flytta till ett nytt land innebär en stor 
omställning för individen, både fysiskt och psykiskt, och som kommer att följa denne 
under hela livet på ett eller annat sätt (Sos-rapport, 2000). Att både få eller ha diabetes 
och samtidigt flytta till ett nytt land, kan skapa en speciellt ansträngande situation för 
den enskilde diabetespatienten. Detta bekräftas av resultatet i vår studie i kategorin 
”Egenvården är krävande” som handlar om att ansvaret för egenvården av diabetes 
upplevs som betungande och krävande. Detta medför att flera invandrarpatienter med 
diabetes inte tar kontroll över sjukdomen (Almakhzoomy, 2005; Greenhalgh et al., 
1998; Hjelm, Nyberg et al., 1999; Wallin et al., 2007; Vincent et al., 2006). Detta kan 
till viss del förklaras med kulturell och religiös tillhörighet, men kan också beror på 
bristande kunskap om diabetes. I vår studie framkommer att kunskapen om diabetes och 
egenvård är bristfällig hos många invandrarpatienter (Adams, 2003; Almakhzoomy, 
2005; Chun and Chesla, 2004; Hjelm, Bard et al., 2003, 2005; Hjelm, Nyberg et al., 
1999; McEwan, et al., 2007; Vincent et al., 2006). Samtidigt förutsätter ofta 
vårdpersonal att patienter med diabetes kan sin sjukdom och tar ansvar för egenvård 
(Koch, Kralik & Sonnack, 1999). När en person inte kan leva upp till sina egna eller 
omgivningens förväntningar om att ta ansvar eller vara på ett speciellt sätt, på grund av 
sjukdom eller annat hinder, så kan denna individ uppleva lidande (Wiklund, 2003). 
 
Forskning visar att det är viktigt att diabetespatienter tar kontroll över sin sjukdom och 
tar ansvar för egenvård (Gillibrand & Flynn, 2001). Det är viktigt att patienten redan då 
denne får diagnosen, lär sig att detta är en sjukdom som man kan leva med och till och 
med leva bra med (Gåfvels & Lorenz, 1999). Om ansvaret läggs på någon annan, till 
exempel vårdpersonal, är det svårare för patienter med diabetes att självständigt anpassa 
dagliga händelser efter sin sjukdom. En person med diabetes som tar kontroll över sin 
sjukdom anpassar sig bättre och undviker svåra situationer. De söker också aktivt 
information och tar ansvar för sitt agerande (Gillibrand & Flynn, 2001). När vi som 
sjuksköterskor kommer i kontakt med invandrarpatienter med diabetes har vi en viktig 
uppgift i att stödja patienten till att ta eget ansvar och ta kontroll över sin sjukdom. 
Detta kan ske genom att lyssna och svara på frågor samt utgå ifrån den situation som 
just den patienten befinner sig i.   

Vården och samhället är annorlunda 

Missförstånd kan uppstå i mötet mellan utlandsfödda diabetespatienter och vårdpersonal 
i det nya landet (Saleh Stattin, 2001). Missförstånd relateras, i vår studie, till att det är 
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svårt att uttrycka sig på det nya språket och att förstå det nya landets sjukvårdssystem. 
Framförallt invandrarpatienter i USA upplever det amerikanska sjukvårdssystemet med 
speciella sjukvårdsförsäkringar som annorlunda och begränsande. Detta leder till 
missförstånd och osäkerhet om var de ska eller kan vända sig samt hur mycket de ska 
betala för vården och hur mycket försäkringen står för (Adams, 2003; Almakhzoomy, 
2005). Missförstånd uppstår också när invandrarpatienter försöker förstå de kostråd som 
de får från vårdpersonal. Exempel på detta är tallriksmodellen i Sverige eller antalet 
brödskivor i Norge (Fagerli et al., 2005; Wallin et al., 2007).  
 
När patienter inte förstår vad som händer i mötet med vården eller vad som är meningen 
med olika kontroller och råd, så innebär detta ett vårdlidande för patienten (Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). När patientens tankar och känslor inte 
blir bekräftade och uppmärksammade kan detta leda till en känsla av att ”det jag är, 
tänker och känner är fel/räknas inte” (Wiklund, 2003, s. 116), vilket kan upplevas som 
ett hot mot personens värdighet. I mötet med invandrarpatienter är det viktigt att 
sjuksköterskan ser invandrarpatienten som individ och skapar trygghet och möjlighet 
för patienten att ställa sina frågor, samt att hon inte är rädd för att ställa frågor till 
patienten om det som är främmande (jfr Wiklund, 2003). En kvinna i vår studie 
beskriver att hon haft en läkare som talat hennes språk, men som inte respekterade 
henne (Adams, 2003). Hon bytte då till en läkare som inte är spansktalande men som 
bekräftar henne vilket får henne att må bättre och minskar hennes lidande.  
 
Enligt Wiklund (2003) kan vårdpersonal ha svårt att tala om lidande och andra svåra 
saker. Detta kan leda till att vårdpersonal distanserar sig från verkliga problem och 
fokuserar på exempelvis symtomlindring som uppfattas som konkret arbete och relativt 
enkelt att åtgärda (Wiklund, 2003). En annan konkret sak att fokusera på som 
vårdpersonal kan vara kulturskillnader mellan patient och personal. Detta framgår av 
Saleh Stattins (2001) studie där en grupp invandrarpatienter med diabetes upplever att 
vårdpersonal ofta hakar upp sig på kulturella skillnader, och därför inte ser dem som 
individer. Ökad kulturkunskap hos vårdpersonal kan till viss del göra att missförstånd 
undviks men kan också förvärra missförståndet i en situation eftersom det finns stora 
variationer inom alla kulturer. Vi kan bara se till att svensk kultur varierar i olika delar 
av landet samt att den förändras med tiden. Sundquist (1998) skriver att Sverige är ett 
mångkulturellt samhälle och detta kommer ”att fördjupas och breddas i kulturellt och 
etniskt avseende” (s. 993). Migration är en process som ständigt är i rörelse. Många 
individer migrerar från och till ett land, vilket innebär ”att sammansättningen av den 
utlandsfödda befolkningen hela tiden förändras” (Sundquist, 1998, s. 998).  

Många svårigheter 

I resultatet av vår studie framkommer ganska många svårigheter och problem av olika 
slag. Anmärkningsvärt lite handlar om någon positiv aspekt av att leva enligt råden för 
diabeteskost och motion. Man kan till exempel tänka sig att patienter med diabetes får 
mer energi och känner sig friskare av att sköta sin medicinering, äta hälsosamt och 
motionera. Å andra sidan visar vår studie att invandrarpatienter med diabetes har 
mycket att anpassa sig till och vänja sig vid, vilket gör att de inte riktigt tar kontroll över 
sjukdomen och genomför de förändringar som de behöver göra (Almakhzoomy, 2005; 
Chesla & Chun, 2005; Chun & Chesla, 2004; Fagerli et al., 2005; Greenhalgh et al., 
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1998; Hjelm, Bard et al., 2003; Hjelm, Nyberg et al., 1999; McEwan et al., 2007; 
Wallin et al., 2007; Vincent et al., 2006). Man kan också tänka sig att familjen runt 
patienten med diabetes skulle må bra av att ta till sig kostråden och att hela familjen 
skulle äta samma mat. Istället beskriver flera informanter att de äter speciellt tillagad 
mat antingen ensamma eller efter övriga familjens måltider (Adams, 2003; Chesla & 
Chun, 2005; Fagerli et al., 2005; McEwan et al., 2007; Vincent et al., 2006). Många 
invandrarkvinnor lagar all mat i familjen och upplever att de inte kan kräva att övriga 
familjemedlemmar ska anpassa sig till diabeteskost. Därför lagar invandrarkvinnor med 
diabetes traditionell mat till familjen och diabeteskost till sig själva.  

Betydelse för vårdandet 

Grefberg och Johansson (2003) skriver att orsakerna till den dramatiska ökningen av 
diabetes typ 2 inte är helt fastställda. En teori är att sjukdomen är livsstilsrelaterad 
eftersom en fetmaepidemi förekommer parallellt med diabetesepidemin. Hjelm, 
Mufunda, Nambozi & Kemp (2003) skriver att en förbättrad livsstil kan medföra att 
människor utan diabetes minskar risken att få sjukdomen samt att de som är diabetiker 
bromsar effekter av sjukdomen. Sjuksköterskan har en viktig roll i arbetet med att 
uppmuntra alla patienter till en hälsosammare livsstil med bättre kost och mer motion så 
att så många som möjligt får vara friska så länge som möjligt. I resultatet av vår studie 
lyser sjuksköterskan dessvärre med sin frånvaro. Det är enbart läkaren som 
invandrarpatienter med diabetes beskriver som sin kontakt med sjukvården. Några 
studier nämner (diabetes)sjuksköterskan, men tyvärr bara som någon som inte förstår 
dem eller som någon som inte har tid (Fagerli et al., 2005; Vincent et al., 2006).  
 
För att sammanfatta resultatet av vår studie utifrån vad allmänsjuksköterskan kan 
använda i mötet med invandrarpatienter med diabetes typ 2, så följer här de mest 
framträdande punkterna: 
 Att hjälpa invandrarpatienter att ta kontroll över sin sjukdom och känna ansvar för 

egenvården. Detta kan göras genom att ge möjlighet till samtal, svara på frågor, och 
förklara att det kan ta tid att lära sig sin sjukdom. Det är också bra om det finns 
skriftlig information på patientens språk så att denne kan läsa vidare i lugn och ro 
hemma. 

 Att uppmuntra invandrarpatienter att äta lämplig kost och motionera mera. Denna 
uppmuntran bör utgå ifrån patientens livsvärld som inkluderar livsstil, situation och 
kultur. 
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Bilaga 1 

Översikt av analyserad litteratur 
 
Titel: Lessons Learned From Urban Latinas With Type 2 Diabetes 

Mellitus 
Författare: Adams, C. R. 
Tidskrift (årtal): Journal of Transcultural Nursing (2003) 
Perspektiv: Patientperspektiv 
Problem: En stor prevalens och uppkomst av diabetes hos spansktalande i 

USA finns dokumenterad. Spansktalande patienters beteende och 
förhållningssätt är utformade på kulturella grunder, som är 
okända för vårdpersonal. 

Syfte:  Syftet är att undersöka innebörden i spansktalande patienters 
upplevelser av att leva med diabetes typ 2. 

Metod: Datainsamling med intervjuer där patienter fick beskriva vad det 
innebär att leva med diabetes typ 2. Analys enligt tolkande 
fenomenologi. 

Resultat: Spansktalande patienter med diabetes associerar sjukdomens 
debut och symtom till sitt stressade liv. De upplever sorg, 
diabetesilska, brist på kontroll av humöret samt depression. De 
berättar också att de är fixerade vid när och vad de får äta, samt 
upplever utanförskap då de inte kan äta traditionell mat vid 
högtider, samt då andra bara ser sjukdomen och inte individen. 
De söker trygghet och styrka i sin religion och skulle vara mer 
motiverade att ändra sin livsstil om lämpliga utbildningar fanns.  

 
Titel: Cultural understandings and experiences in managing 

diabetes of women from an Arab immigrant community in 
Iowa: a focused ethnographic study 

Författare: Almakhzoomy, I. K. 
Tidskrift (årtal): Thesis for PhD, The University of Iowa (2005) 
Perspektiv: Patientperspektiv 
Problem: Forskning inom hälso- och sjukvård om arabiska immigranter i 

USA är bristfällig. Speciellt arabiska kvinnor får lite 
uppmärksamhet. Dessa kvinnor är ofta sjuka då de får lite eller 
dålig sjukvård, vilket beror på att vårdpersonal saknar kunskap 
om arabisk kultur och dessa kvinnors situation.  

Syfte:  Fyra problemställningar: 
1. Hur upptäckte kvinnorna de första diabetessymtomen samt hur 
och vilken vård sökte de i samband med detta? 
2. Hur beskriver kvinnorna (sin) diabetes? 
3. Vilken egenvård utför kvinnorna och hur använder de 
respektive vad tycker de om sjukvården. 
4. Vilka kulturella faktorer påverkar deras upplevelser av 
diabetes. 
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Metod: Datainsamling med intervjuer. 7 arabiska invandrarkvinnor, med 
diabetes, i USA deltog. Etnografisk, kvalitativ, beskrivande och 
tolkande analys. 

Resultat: I stora drag handlar resultatet om att dessa kvinnor inte själva 
styr över sin sjukdom. Familjens behov, läkarens ordinationer, 
akuta symtom och religion styr i stor utsträckning hur de 
hanterar och vårdar in diabetes. De är osäkra på hur de ska utföra 
daglig egenvård, varför prover ska tas och vad värden betyder. 
Kvinnorna upplever också mycket oro för släkt och vänner som 
är kvar i hemlandet samt längtan till det som var. De upplever 
svårigheter med att passa in i det nya landet och systemet och 
samtidigt uppfylla krav på sin traditionella roll i familjen i 
kombination med arbete. 

 
Titel: Cultural issues in disease management for Chinese 

Americans with type 2 diabetes 
Författare: Chun, K. & Chesla, C. 
Tidskrift (årtal): Psychology and Health (2004) 
Perspektiv: Patientperspektiv 
Problem: Kinesiska amerikaner är en stor grupp som ökar i storlek. 

Forskning saknas om hälsa och sjukdom för denna grupp. Det 
finns dessutom strukturella och kulturella hinder för kinesiska 
amerikaner att söka sjukvård och för att delta i forskning. 

Syfte:  Att belysa kinesisk-amerikanska patienters och deras familjers 
erfarenheter av diabetes. Speciellt uppmärksammas kulturella 
frågor som dyker upp i hanteringen av sjukdomen.  

Metod: Datainsamling med gruppintervjuer med 3-6 deltagare per grupp. 
Totalt 13 diabetiker och 7 partners. Intervjuerna fokuserade på 
patienternas/partnerns berättelser om sin dagliga diabetesvård 
och om hur detta påverkar dem personligen samt familjen. 
Diabetespatienter samt deras partner intervjuades i separata 
grupper för att bådas perspektiv skulle kunna undersökas. Analys 
enligt tolkande fenomenologi. 

Resultat: Resultatet visar att kinesiska patienter med diabetes söker 
trygghet i sin kultur där bland annat balans mellan varmt och 
kallt är viktigt för upplevelsen av hälsa. Att leva med diabetes 
skapar konflikter med traditionell kinesisk mat, sjukroll och 
inom familjen. Patienternas partner upplever att sjukdomen 
förändrat den drabbades personlighet och ser som sin uppgift att 
vårda och underlätta för denne.   

 
Titel: Accommodating type 2 diabetes in the Chinese American 

family 
Författare: Chesla, C. & Chun, K. 
Tidskrift (årtal): Qualitative Health research (2005) 
Perspektiv: Patientperspektiv 
Problem: Etnicitet och kultur påverkar hur man upplever och hanterar 
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hälsa och sjukdom. Forskning och kunskap saknas om hur denna 
grupp upplever och hanterar kronisk sjukdom.  

Syfte:  Att beskriva den process som kinesiska familjer i USA genomgår 
för att anpassa sig till diabetes typ 2. På så sätt vill man skapa en 
grund för att utveckla kulturellt känsliga interventioner. 

Metod: Datainsamling med gruppintervjuer med 3-6 deltagare per grupp. 
Totalt 13 diabetiker och 7 partners fick berätta om sin dagliga 
diabetesvård och hur detta påverkar dem personligen och hur 
familjen påverkas. Diabetespatienter och deras partner 
intervjuades i separata grupper för att båda perspektiv skulle 
kunna undersökas. Analys enligt tolkande fenomenologi. 

Resultat: Resultatet visar att kinesiska diabetespatienter framför allt inte 
vill vara till besvär för övriga familjen. Familjens gemensamma 
mathållning får inte påverkas av sjukdomen. Diabetes skapar 
konflikt med kinesisk mat och sjukroll. Det är viktigt att inte visa 
irritation eller andra symtom inför familjen. För partners innebär 
diabetesvård att försöka hjälpa och stötta sin maka/make i 
egenvården både direkt och indirekt.  

 
Titel: Health beliefs and folk models of diabetes in British 

Bangladeshis: a qualitative study 
Författare: Greenhalgh, T., Helman, C. & Chowdhury, A. M. 
Tidskrift (årtal): BMJ (1998) 
Perspektiv: Patientperspektiv 
Problem: En framgångsrik hantering av diabetes kräver att vårdpersonal 

förstår patientens livsstil, uppfattningar, attityder, 
familjesituation och sociala nätverk.  

Syfte:  Syftet är att utforska upplevelser av att leva med diabetes hos 
brittiska patienter med diabetes, från Bangladesh. 

Metod: Datainsamling med bland annat intervjuer med 40 diabetiker från 
Bangladesh samt en kontrollgrupp med 10 diabetiker med annan 
etnisk bakgrund. Kvalitativ analys. 

Resultat: Resultatet beskriver uppfattningar om kroppsbild, orsak och 
beskaffenhet av diabetes, klassificering av mat, samt kunskap om 
komplikationer till diabetes. En majoritet av studiens informanter 
är mycket motiverade till att anpassa diet och följa 
rekommendationer för egenvård.  

 
Titel: Experience of dietary advice among Pakistani-born persons 

with type 2 diabetes in Oslo 
Författare: Fagerli, R. A., Lien, M. E. & Wandel, M. 
Tidskrift (årtal): Appetite (2005) 
Perspektiv: Patientperspektiv 
Problem: Forskning visar att minoritetsgrupper inte deltar i diabetesvård i 

någon större utsträckning. Immigranter från Sydasien (Pakistan, 
Indien och Bangladesh) har större prevalens av diabetes än 
europeiska immigranter som bor i Norge.  
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Syfte:  Syftet är att undersöka hur patienter från etniska 
minoritetsgrupper, som har diabetes typ 2, upplever 
kostrådgivning från norsk vårdpersonal, vilka strategier de har 
för att anpassa sig till dessa råd samt hur de förklarar sitt 
agerande. 

Metod: Datainsamling med intervjuer. 15 pakistanska patienter med 
diabetes fick svara på flera frågor: om deras upplevelse av 
kostrådgivning, vilka åtgärder de hade använt för att besvara 
råden samt hur de förklarar sina handlingar. Analys enligt 
fenomenologi. 

Resultat: Flera patienter med diabetes upplever frustration med 
kostrådgivningen samt hur de ska implementera dessa råd i redan 
inarbetade rutiner. De upplever problem med språkbarriärer, att 
kostråd är baserade på norska matvanor och att vårdpersonalen 
inte känner till pakistansk matkultur.  

 
Titel: Religious and cultural distance in beliefs about health and 

illness in women with diabetes mellitus of different origin 
living in Sweden 

Författare: Hjelm, K., Bard, K., Nyberg, P. & Apelqvist, J. 
Tidskrift (årtal): International Journal of Nursing Studies (2003)  
Perspektiv: Patientperspektiv 
Problem: Forskning saknas om uppfattningar om hälsa och sjukdom hos 

arabiska immigranter med diabetes. Det saknas också studier 
som diskuterar betydelsen av kulturellt avstånd för hälsa hos 
diabetiker i olika grupper av immigranter.  

Syfte:  Studiens syfte är att undersöka hur uppfattningar om hälsa och 
sjukdom påverkas av kulturella skillnader hos kvinnor med 
diabetes, med olika kulturell bakgrund och som bor i Sverige. 

Metod: Datainsamling med intervjuer i fokusgrupper. 13 arabiska 
kvinnor med diabetes deltog. Analys enligt grounded theory. 
Resultat jämförs med Hjelm, Bard, Nyberg & Apelqvist (1999) 
där 13 jugoslaviska och 15 svenska kvinnor deltog (se ovan). 

Resultat: Resultatet visar att deltagarnas uppfattningar om hälsa och 
sjukdom huvudsakligen relateras till individuella faktorer 
kombinerat med sociala relationer. Övernaturliga förklaringar 
förekommer oftare hos utlandsfödda informanter med diabetes. 
Skillnader om uppsökning av vård framkommer mellan 
europeiska och ickeeuropeiska informanter vilket relateras till 
religion och till traumatiska upplevelser vid flykten till Sverige. 
Egenvård praktiseras i mindre utsträckning av jugoslaviska 
kvinnor med diabetes jämfört med övriga deltagare. Arabiska 
kvinnor hävdar att de fått begränsad information av dietist. 
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Titel: Beliefs about health and diabetes in men of different ethnic 
origin 

Författare: Hjelm K., Bard K., Nyberg P. & Apelqvist J. 
Tidskrift (årtal): Journal of Advanced Nursing (2005) 
Perspektiv: Patientperspektiv 
Problem: Forskning saknas med fokus på uppfattningar om hälsa och 

sjukdom hos män med diabetes och med olika etnisk bakgrund. 
Dessa uppfattningar kan påverka egenvård och beteendet vid 
uppsökning av sjukvård. 

Syfte:  Syftet är att beskriva fynd från en studie som utforskar olika 
uppfattningar om hälsa och sjukdom hos män med diabetes, och 
som har olika kulturell bakgrund och som bor i Sverige. 

Metod: Datainsamling med intervjuer i fokusgrupper. 35 män med 
diabetes. 14 arabiska, 10 jugoslaviska och 11 svenska män. 
Analys enligt grounded theory. 

Resultat: Resultatet visar att kunskap om diabetes hos arabiska och 
jugoslaviska män saknas eller är begränsad samt att män från 
olika kulturer har olika åsikter när det rör sig om egenvård och 
utvecklingen av diabetes. Studien visar också att beteende vid 
sökning av vård och vid egenvård påverkas av etnisk bakgrund 
samt att genusperspektivet behövs i vård av diabetespatienter 
med annan etnisk bakgrund.  

 
Titel: Beliefs about health and illness essential for self-care 

practice: comparison of migrant Yugoslavian and Swedish 
diabetic females 

Författare: Hjelm, K., Nyberg, P., Isacsson, Å. & Apelqvist, J. 
Tidskrift (årtal): Journal of Advanced Nursing (1999) 
Perspektiv: Patientperspektiv 
Problem: I ett mångkulturellt samhälle ökar frekvensen av möten mellan 

vårdpersonal och immigranter med diabetes. För att kunna 
undvika mytbildningar och hjälpa patienter med en annan etnisk 
backgrund behövs mer kunskap om deras uppfattning om hälsa 
och sjukdom.  

Syfte:  Syftet är att undersöka uppfattningar om hälsa och sjukdom hos 
immigranter från Jugoslavien, med diabetes, samt hos svenskar 
med diabetes. Man vill också undersöka hur dessa uppfattningar 
påverkar kvinnornas egenvård och deras beteende när de söker 
vård. 

Metod: Datainsamling med intervjuer med 15 svenska och 13 
jugoslaviska kvinnor. Analys enligt grounded theory, fokuserat 
på skillnader mellan grupper.  

Resultat: Jugoslaviska kvinnor ger i allmänhet färre konkreta exempel på 
uppfattningar om hälsa och sjukdom, medan svenska patienter 
verkar ha mer specifika kunskaper. Jugoslaviska kvinnor 
fokuserar på migrationserfarenheter och relaterar diabetes till 
dem. De anpassar kostråd för att kunna bibehålla traditioner. 
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Jugoslaviska kvinnor med diabetes förlitar sig mer på 
vårdpersonal, speciellt läkare och har relativt passiv attityd till 
självkontroller, än svenska kvinnor med diabetes. Förebyggande 
åtgärder som fotvård är förekommer sällan hos jugoslaviska 
kvinnor med diabetes. 

 
Titel: Health- Illness Transition Experiences Among Mexican 

Women With Diabetes 
Författare: McEwan, M. M. 
Tidskrift (årtal): Family Community Health (2007) 
Perspektiv: Patientperspektiv 
Problem: Immigranter från Mexico i USA har stor prevalens till diabetes. 

Övergången från att vara frisk (hälsa) till att vara sjuk (sjukdom) 
är svår för immigranter, speciellt för kvinnor. De är utsatta för 
diskriminering, har lägre socioekonomisk status samt upplever 
språk- och kulturella barriärer. Dessa kvinnor kan behöva hjälp 
att klara övergången mellan hälsa och sjukdom. 

Syfte:  Syftet är att utforska den potentiella effekten av en intervention 
om övergången mellan hälsa och sjukdom för mexikanska 
invandrarkvinnor med diabetes typ 2.   

Metod: Datainsamling med en blandning av kvalitativ och kvantitativ 
metod med 15 spansktalande kvinnor med diabetes typ 2.  

Resultat: I den kvalitativa resultatdelen framkommer att det är svårt för 
spansktalande kvinnor att erkänna sin diabetes och acceptera den 
som del av sitt liv. De upplever att det går långsamt att anpassa 
maten samt att de sätter sin familj i centrum och familjens behov 
före sina egna. Flera patienter nämner att viktiga punkter i 
övergångsprocessen är aktivt engagemang och egenvård.  

 
Titel: Diabetes: a cross-cultural interview study of immigrants 

from Somalia 
Författare: Wallin, A. M. 
Tidskrift (årtal): Journal of Clinical Nursing (2007) 
Perspektiv: Patientperspektiv 
Problem: Minoritetsgrupper i industrialiserade länder med dåliga 

livsförhållande mycket utsatta för diabetes. Den största etniska 
minoritetsgruppen från Afrika i Sverige är från Somalia. Studier 
om somalier med diabetes och deras anpassning till diabetes i 
Sverige saknas. 

Syfte:  Syftet är att beskriva hur immigranter från Somalia, med 
diabetes, upplever vardagligt liv i Sverige och hur de hanterar 
diabetesrelaterade problem, samt en diskussion från ett 
genusperspektiv. 

Metod: Datainsamling med intervjuer. 19 somalier fick svara på en 
öppen fråga: Hur är det att leva med diabetes? Latent 
innehållsanalys. 

Resultat: Det finns variationer i hur deltagarna hanterar diabetes under 
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fastemånaden Ramadan. Större uppmärksamhet behöver läggas 
på patientens kulturella bakgrund i diabetesvården. Vidare 
framkommer att kvinnor och män upplever och reagerar olika på 
diabetessjukdomen. 

 
Titel: Using Focus Groups to Develop a Culturally Competent 

Diabetes Self- management Program for Mexican Americans 
Författare: Vincent, D., Clark, L., Marquez, L. & Sanchez, J. 
Tidskrift (årtal): The Diabetes Educator (2006) 
Perspektiv: Patientperspektiv 
Problem: Diabetes mellitus har nått epidemiska proportioner i USA. 

Spansktalande immigranter har 2-3 gånger större risk att 
utveckla diabetes än övriga amerikaner. Traditionella 
utbildningar för dessa diabetiker har genomförts utan framgång, 
vilket kan bero på deras kulturella uppfattning om kost, motion 
och familjens roll.  

Syfte:  Syftet är att beskriva faktorer som kan underlätta eller hindra 
egenvård av diabetes samt belysa vad studiens deltagare föredrar 
och rekommenderar som viktiga och nödvändiga komponenter i 
ett nytt kulturellt anpassat egenvårdsprogram. 

Metod: Datainsamling med intervjuer i fyra fokusgrupper. Två grupper 
med 20 spansktalande män och kvinnor med diabetes typ 2, samt 
två grupper med 20 vårdare från diabetikernas familjer. 
Kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet visar att spansktalande diabetiker och deras vårdare 
vill ha lämplig information om hur de kan hantera diabetes. 
Familjens stöd och förståelse upplevs som viktigt för att 
genomföra och upprätthålla nödvändiga livsstilsförändringar. 
Både patienter och deras familjemedlemmar önskar ett 
egenvårdsprogram som innehåller information om hur 
traditionell mat kan anpassas, stresshantering samt information 
kulturellt anpassad motion. 
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