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SAMMANFATTNING 
Diabetes mellitus är en folksjukdom som trots preventiva åtgärder har en stadigt ökad 
prevalens i hela världen, förorsakar 5 % av dödsfallen globalt varje år och som sannolikt 
kommer att öka mer än 50 % de nästkommande 10 åren. I Sverige likt många andra länder i 
Europa har invandringen lett till att vi lever i samhällen med kulturella skillnader. 
Egenvården vid diabetes mellitus är en viktig del av behandlingen som minskar risken för 
diabeteskomplikationer. Internationellt sett har forskningen mestadels fokuserat på etniska 
minoritetsgrupper och sjukvård utifrån skillnader mellan sjukdom och dödlighet. Forskningen 
tenderar att påvisa att socioekonomiska skillnader och etnicitet är viktiga faktorer som 
påverkar dålig hälsa. Syftet med studien var att belysa faktorer som kan påverka egenvården 
hos personer med diabetes mellitus från etniska minoritetsgrupper. Metoden som använts är 
en litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på vetenskapliga artiklar. Resultatet visar att 
det föreligger stora skillnader i hälsa och hälsomedvetenhet i de olika etniska 
minoritetsgrupperna. Utbildningsnivå, religion, könsrelaterade kulturella skillnader och 
tidigare traumatiska migrationsupplevelser är något som bör tas hänsyn till i diabetesvården. 
Det framkom även att ett behov av tillgängliga och lämpliga tolkar är viktigt för att kunna 
säkra informationen mellan sjuksköterska och patient. De viktigaste slutsatserna är att det 
finns ett behov av utbildning i mångkulturell vård till sjuksköterskor samt att kulturellt 
anpassad diabetesvård är nödvändig för att egenvården ska fungera optimalt efter individens 
förutsättningar. 
 
Nyckelord: Diabetes mellitus, egenvård, invandrare, kommunikationsproblem, mångkulturell 
vård.  
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INLEDNING 
Diabetes mellitus är en folksjukdom som trots preventiva åtgärder har en stadigt ökad 
prevalens i hela världen (Grefberg & Johansson, 2007). I Europa har det skett en utbredd 
invandring vilket har resulterat i att vi lever i samhällen med kulturella skillnader. Totalt finns 
35 000 personer med läkemedelsbehandlad diabetes mellitus som har utomnordiskt ursprung 
registrerade i Sverige (Socialstyrelsen, 2010). Det ställs därför ökade krav på att 
diabetesvården skall vara kulturellt anpassad för att kunna ta hänsyn till individer från etniska 
minoriteter (a.a.). Internationellt sett har forskningen om etniska minoriteter och 
sjukvårdssystemet till stor del fokuserat på olikheter i dödlighet och sjuklighet (Michaelsen, 
Krasnik, Nielsen, Norredam & Torres, 2004). Forskningen tenderar påvisa att även om dessa 
olikheter kan hänföras till socioekonomiska skillnader, är etnicitet i sig själv en viktig faktor 
(a.a.). Då sambandet mellan egenvård vid diabetes mellitus och etnicitet förefaller delvis 
outforskat är det av vikt att belysa de faktorer som kan påverka egenvården hos personer med 
diabetes mellitus från etniska minoritetsgrupper.  

 

BAKGRUND 
Diabetes mellitus 
Enligt Världs hälso- organisation (WHO) orsakar diabetes mellitus omkring 5 % av 
dödsfallen globalt, vilket motsvarar ca 3 miljoner dödsfall per år (WHO, 2010). Cirka 80 % 
av personer med diabetes mellitus lever i låg- och medelinkomst länder och är 45-64 år. 
Dödsfallen i diabetes mellitus kommer sannolikt att öka mer än 50 % de nästkommande 10 
åren (a.a.).  

 

Figur 1 Prevalens av diabetes mellitus utbredning i världen, 2030 (International Diabetes 
Federation, 2009).  

Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som blir allt vanligare i hela världen (Grefberg & 
Johansson, 2007). Det finns två typer av sjukdomen, diabetes mellitus typ 1 och typ 2. 
Riskfaktorer för att utveckla diabetes mellitus är ärftlighet, insulinresistens, försämrad 
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insulinfrisättning, fetma (speciellt bukfetma), fysisk inaktivitet, låg födelsevikt, livsstil, stress, 
rökning och vissa läkemedel som exempelvis kortisonpreparat. Risken att insjukna ökar med 
stigande ålder (a.a.). Komplikationer som kan uppstå vid diabetes mellitus är hypertoni, 
nefropati, förhöjd risk att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar, nervskador där nedsatt 
känsel i fötter och ben är vanligast, parodontit samt ögonkomplikationer såsom retinopati som 
kan leda till blindhet (Svenska Diabetesförbundet, 2006a). 

Egenvård 
Diabetes mellitus behandlas förutom med läkemedel, främst med egenvård (Grefberg & 
Johansson, 2007). Egenvården vid diabetes mellitus är nödvändig för att behandla sjukdomen 
samt minimera riskerna för eventuella komplikationer.  Egenvård innebär bland annat 
individuellt anpassad kost och kontinuerlig motion (a.a.). Grunden för egenvården vid 
diabetes mellitus är att kunna mäta sitt eget blodsocker för att uppnå bästa möjliga 
blodsockernivå med så få insulinkänningar som möjligt (Svenska Diabetesförbundet, 2006b). 
Regelbunden självkontroll av blodsockret gör det möjligt för patienten att anpassa rätt mängd 
tabletter/insulin samt kost och motion. Egenvården för diabetespatienter är av stor betydelse 
för deras framtida hälsa (a.a.).  

Orem (2001) menar att människor generellt sett är målmedvetna och har den förmåga, förnuft 
och motivation som krävs för att ta till vara på sin egen hälsa. Egenvård och omsorg om andra 
beskrivs som en form av ett allmänmänskligt beteende som lärs in inom den kultur och den 
sociala miljö som personen tillhör. Detta beteende utgörs av vanor och medvetna 
handlingsmönster som har till syfte att främja normal funktion, hälsa och välbefinnande hos 
personen själv och dennes närmaste. Orem definierar egenvård enligt följande:  
 

”Self-care is the practice of activities that individuals initiate and perform on their own behalf in 
maintaining life, health, and well-being” (Orem, 2001, s. 43). 

Orems (2001) syfte med teorin är att förebygga sjukdom eller att utföra åtgärder som hindrar 
uppkomsten av sjukdom. Ibland blir egenvårdskraven för höga för individen som då får 
svårigheter att upprätthålla och främja liv, hälsa och välbefinnande. Då är det viktigt med 
professionell hjälp av exempelvis sjuksköterska som ansvarar för att kompensera denna brist. 
Hjälpen ska ske på ett sätt som möjliggör för individen att, så långt som det är möjligt återfå 
sin egenvårdskapacitet. Omvårdnadsteorin är indelade i tre olika delar, egenvård, 
egenvårdsbrist och omvårdnadssystem, vilka tillsammans bildar en generell teori av 
omvårdnad (a.a.). Egenvården samt egenvårdbristen är de delar i Orems omvårdnadsteori som 
kommer att knytas till i denna studie.  

Egenvården är i sin tur uppdelad i:  

- egenvård 
- egenvårdsbehov  
- egenvårdskrav 

Egenvårdsbristen är uppbyggt kring:  

- egenvårdskapacitet  
- egenvårdsbegränsning (Orem, 2001).  

Orem (2001) menar att egenvårdskapacitet är individens förmåga att utöva egenvård vilket är 
något man lär sig från tidig uppväxt och som successivt utvecklas och når full mognad hos 
den vuxne personen, för att sedan åter avta med stigande ålder. Egenvårdsbrist kan ibland 
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uppstå då människor drabbas av begränsningar som förhindrar dem att tillgodose sina 
egenvårdsbehov. Detta kan orsakas av vissa hälsotillstånd exempelvis diabetes mellitus eller 
trauma samt yttre eller inre händelser som inverkar på individen. Närstående – omsorg är ett 
annat begrepp som Orem tar upp, vilket innebär att närståenden i vissa fall där individen inte 
är i stånd att tillgodose sin egenvård kan behövas (a.a.).  

Invandringens betydelse i vården 
Flera Europeiska länder har förändrats av omfattande global migration och blivit 
mångkulturella länder (Helman, 2007). Den etniska mångfalden i populationerna ökar, 
exempelvis tillhörde 1 av 14 personer en etnisk minoritet i Storbritannien (Cortis, 2004). 
Enligt Statistiska centralbyrån invandrade under 2009 102 280 personer till Sverige 
(Statistiska centralbyrån, 2010). I Sverige finns fler än 168 nationaliteter representerade (a.a.). 

Efter korrespondens via mail med EUROPE DIRECT kontaktcentrum för Europeiska 
Unionen insåg vi att det föreligger svårigheter med att hitta klara definitioner på invandrare 
och etniska minoritetsgrupper som gäller i hela Europeiska Unionen (se bilaga 1). Vi har i 
denna studie valt att använda begreppet etniska minoritetsgrupper i vilket vi innefattar 
invandrare, asylsökande, flyktingar samt migranter. För ytterligare definitioner av begreppen 
som används i studien var god se bilaga 2. Begreppen personer, individer och patienter 
används parallellt för att läsaren ska få en mer omväxlande läsning och har samma innebörd i 
vår studie. 

Det finns evidens för olikheter i hälsa relaterat till etnicitet (Cortis, 2004). Trots att holism i 
vården är ett utbrett omvårdnadskoncept för att öka förståelse i vården, visar tidigare 
forskning på att det behövs vidare kunskapsutveckling inom vården för att bättre kunna möta  
etniska minoritetsgrupper. Det har tidigare framhävts olika utmanande aspekter i vårdgivandet 
av etniska grupper (a.a.). Dessa inkluderar faktorer relaterade till språk, hälsouppfattning, 
kunskap och erfarenheter från både sjuksköterskor och patienters perspektiv (Michaelsen, 
Krasnik, Nielsen, Norredam & Torres, 2004). Sålunda finns behov av vidare forskning för att 
överväga hur sjuksköterskor vårdar patienter från etniska minoritetsgrupper och hur man 
framhäver den patientcentrerade vården (Cortis, 2004). Hjelm, Sundqvist och Apelquist 
(2002) påtalar att individer med diabetes mellitus löpte en påtaglig risk för dålig själv- 
rapporterad hälsostatus . Kombinationen mellan låg socioekonomisk status med ett annat 
födelseland och migrationsupplevelser, kan ytterligare öka dålig hälsa hos diabetiker (a.a.).  

Människans uppfattningar om hälsa och sjukdom är kulturellt bestämda och kan påverka 
hälsa, egenvård och orsak till att man söker sjukvård (Helman, 2007). Det föreligger även 
skillnader i hälsomedvetenhet, kunskaper om diabetes mellitus och dess skötsel (Wikblad, 
2006). Egenförmågan kan påverkas av de baskunskaper personen har om kroppen och om 
olika sjukdomar. Det kan också finnas olika hinder för förmedlingen av information såsom 
språksvårigheter, socioekonomiska faktorer, dålig ekonomi, kulturell distans, brist på tolkar 
och begränsad konsultationstid. I diabetesundervisningen och i vården är det av yttersta vikt 
att identifiera individens egenvårdsarbete och att utforma undervisningen så att enskilda 
behov tillgodoses (a.a.). 

SYFTE  
Syftet med studien var att belysa faktorer som kan påverka egenvården hos personer med 
diabetes mellitus från etniska minoritetsgrupper.  
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METOD 
Metoden som använts är en litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på vetenskapliga 
artiklar. Kvalitativ metod används när möten, kommunikation, känslor och upplevelser skall 
belysas, dessa kan ej mätas eller beskrivas i siffror (Backman, 2008).  En kvalitativ studie 
innebär att siffror och tal inte använts, utan resultatet formuleras verbalt och består av det 
traditionella ”ordet” (a.a.). Det kvalitativa synsättet riktar intresset mot individen och hur 
denne tolkar sin verklighet, metoden strävar efter att få en förståelse för vad deltagarna i 
studierna delger (Lundman & Graneheim, 2008). Resultatet blir mer sammanhängande och 
riktigt ju större erfarenhet forskaren har (a.a.). En kvantitativ metod har som mål att beskriva, 
kvantifiera och finna samband, då ett stort antal deltagare ofta används kan detta medföra att 
resultatet bli för generellt (Backman, 2008). Kvantitativ metod ansågs inte kunna svara på 
syftet med den frågeformulering som använts i vår studie då vi är ute efter mänskliga fenomen 
som exempelvis uppfattning, erfarenhet och tankar.  

Datainsamling och urval 
Vid litteraturundersökningen användes databaserna Cinahl och Medline. Referensdatabasen 
Cinahl används främst inom hälso- och vårdvetenskap, Medline är världens största 
medicinska referensdatabas (Backman, 2008). Den första sökningen gjordes i Cinahl med 
subject headings: Diabetes Mellitus, Health Beliefs, Transients and Migrants, Self Care, 
Minority Groups, Ethnic Groups, Communication Barriers, Immigrants, Health Knowledge, 
Diabetic Patients, Transcultural Care och Attitude to Illness. I Cinahl användes 
avgränsningarna Peer Reviewed och Research Article, vilket innebär att artiklarna är 
vetenskapligt granskade. English language inkluderades sedan som avgränsning eftersom vi 
fick alltför många träffar på artiklar skrivna på språk som vi inte kunde läsa och förstå. Den 
andra sökningen gjordes i Medline där samma sökord användes, men endast ett fåtal fanns 
som MeSH-termer. Då användes istället fritextsökning på termerna: Health Beliefs, Health 
Knowledge, Diabetic Patients, Trascultural Care, Attitude to Illness och Immigrants. Då de 
primära sökningarna blev för stora, kombinerades sökorden med den Booleska operatorn 
AND för att begränsa antalet sökträffar samt få så relevanta artiklar till syftet som möjligt (se 
bilaga 3).  

Över 1000 titlar lästes igenom gemensamt och jämfördes med valda inklusions- och 
exklusionskriterier. Efter detta första urval kvarstod 200 abstract och även dessa lästes 
gemensamt. Artiklar som innehöll inklusionskriterierna invandrare med diabetes mellitus 
samt artiklar skrivna/ utförda i länder i Europa som har en allmän sjukvård inkluderades. 
Artiklar med studier gjorda på personer under arton år exkluderades. 12 stycken artiklar 
valdes ut vilka kvalitetsgranskades efter Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall (se 
bilaga 4), i syfte att säkerställa validitet och reliabilitet, vilket slutligen resulterade i sju 
stycken valda artiklar till resultatdelen. En artikelpresentation gjordes därefter enligt Axelsson 
(2008) (se bilaga 5) för att få en bättre översikt av materialet samt som ett hjälpmedel i den 
fortsatta analysen av artiklarna och blir en viktig del av resultatet (a.a.).  

 

Analys 
En kvalitativ innehållsanalys användes för de utvalda artiklarna. Den kvalitativa 
innehållsanalysen fokuserar på att tolka texter och används i bland annat vårdvetenskap 
(Lundman & Hällgren - Graneheim, 2008).  
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”En fördel med kvalitativ innehållsanalys är att metoden kan anpassas både till olika syften, till 
datamaterial av varierande kvalitet och till forskarens erfarenhet och kunskap” (Lundman & 

Graneheim, 2008, s.171). 

Efter kvalitetsgranskning och artikelpresentation lästes artiklarna igenom grundligt var för sig 
ett flertal gånger för att få en helhetsbild, enligt Graneheim och Lundmans (2004) modell av 
innehållsanalys. Därefter diskuterades artiklarna tillsammans för att se ifall vi uppfattat 
samma resultat av artiklarna. Meningsenheter i artiklarna ströks under med var sin färgpenna, 
sedan diskuterades varje understruken mening. Därefter kom vi gemensamt fram till 
meningsenheterna, som sedan togs ut ur varje artikel för kondensering. Meningsenheterna 
översattes från engelska till svenska och kondenserades (se bilaga 6). Kondensering innebär 
att göra texten kortare och mer lätthanterlig utan att förlora det centrala innehållet (a.a.). De 
meningar som kondenserades abstraherades och kodades för att sedan grupperas i kategorier. 
Kategorisering utarbetades gemensamt genom att analysera meningsenheternas betydelse. 
Detta skapade en helhet, vilket resulterade i fyra kategorier samt fyra underkategorier. 
Kategorierna samt underkategorierna användes därefter som grund för resultatet.  

RESULTAT 
Resultatet ledde till kategorierna kulturella skillnader som innefattar underkategorierna 
uppfattningar om hälsa, ohälsa och sjukdom, sociala faktorer, samt kost. Etniska minoritets- 
gruppers uppfattningar av diabetesvården, sjuksköterskans uppfattning av att vårda etniska 
minoritets- grupper och kommunikationsproblem. Citat har använts för att understryka och 
betona innehållet av texterna i resultatdel.  

Kulturella skillnader 

Uppfattningar om hälsa, ohälsa och sjukdom 
Det rapporterades att ungdomlighet och hälsa sågs som synonymer, svaghet och degeneration 
som åldrande (Greenhalgh, Helman och Chowdhury, 1998). Övervikt sågs av flera 
bangladeshier som hälsa och undervikt som ohälsa. Orsaken till diabetes mellitus relaterades 
till yttre händelser snarare än ett organ inne i kroppen. Bangladeshierna menade att diabetes 
mellitus orsakades av för mycket socker och västerländsk kost. Fysisk och psykisk ohälsa, 
dålig ekonomi och bostadssituation samt rädsla för att bli utsatt för brott, sågs som faktorer till 
uppkomsten av diabetes mellitus. Sjukdomskontroll erhöll man genom att uppnå en inre 
balans samt att medicinera mot ”bakterien” i kroppen. Praktiska svårigheter att leva med 
sjukdomen var exempelvis att hitta god och nyttig mat, förvirring över sjukbidrag, 
språkbarriärer, samt att ta till sig muntlig och skriftlig information. Förebyggande vård och 
åtgärder ansåg inte de intervjuade som viktiga, i avsaknad av symtom betraktades diabetesen 
vara under kontroll och inga läkarbesök behövdes.  En del bangladeshiska patienter trodde att 
sjukdomen botades vid hemkomst till ursprungslandet (a.a.).  

Det patogenetiska perspektivet på hälsa skiljer sig åt mellan araber och jugoslaver (Hjelm, 
Bard, Nyberg och Apelqvist, 2005). Attityden till diabetes mellitus, uppfattningar om hälsa 
samt att leva med en kronisk sjukdom skiljde sig åt. Icke-svenska diabetespatienter uppgav 
sociala faktorer så som stress och krig var orsaken (a.a.). Huvudförklaringen till olikheterna 
kan förklaras i religionens inflytande (Hjelm, Bard, Nyberg & Apelqvist, 2003). De 
tillfrågade skildrade hälsa på olika sätt. Icke- svenskars syn på hälsa innefattade mental hälsa, 
familjerelationer samt att undvika uppkomst av stress. Vissa menade även att god hälsa kom 
från Gud (a.a.).  
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Icke-svenska män ansåg att arbetslöshet, språksvårigheter, ekonomiskt beroende (social-
bidrag) och avsaknad av socialt nätverk påverkade hälsan och relationen mellan man och 
kvinna negativt (Hjelm, Nyberg, Isacsson & Apelqvist, 1999). Arabiska män uppgav att 
religion är av stor vikt för den mentala hälsan, samt att fira religiösa traditioner som 
exempelvis Ramadan, har stort inflytande och positiv betydelse för hälsan. Att fasta under 
Ramadan ansågs vara obligatoriskt för varje muslim. Icke-svenskar rapporterade inga 
konkreta åtgärder för sjukdomskontroll utan uppgav att de fokuserade på att undvika stress 
och oro (a.a.). 

Patienter från etniska minoritetsgrupper fick sin diabetesdiagnos senare än de inhemska 
patienterna (Hjelm, Nyberg, Isacsson & Apelqvist, 1999). Sjukdomen upptäcktes ofta då 
sjukvård söktes för andra orsaker än diabetes mellitus, t.ex. led- och muskelsmärta, och de 
blev oftare inlagda. Bland annat upplevdes led- och muskelsmärta i större utsträckning hos 
jugoslaverna samt att de var mer benägna att söka hjälp i den professionella sektorn av 
exempelvis en sjukgymnast (a.a.). Fysisk aktivitet i hälso- sammanhang har i vissa etniska 
minoriteter liten kulturell betydelse, i exempelvis språket sylheti som talas i Bangladesh, 
saknar ett uttryck för fysisk aktivitet (Greenhalgh, Helman & Chowdhury, 1998). 
Associationerna mellan att röra på sig och svettas gjordes av de intervjuade Bangladesherna 
endast vid bönetillfällen (namaz) (a.a.).  

Skandinaviska personer bedömdes ha större kunskap om att diabetes mellitus innebar 
försämrad insulinproduktion och hur sockret påverkade kroppen, de uttryckte även rädsla för 
att utveckla komplikationer som exempelvis synnedsättning och försämrad njurfunktion 
(Hjelm, Nyberg, Isacsson & Apelqvist, 1999). Jugoslaverna saknade kunskap om insulinets 
verkan samt komplikationer men uttryckte däremot rädsla för framtiden och andra sjukdomar 
(a.a.).  

Sociala faktorer 
Sämre social, fysisk och mental hälsa har tidigare påvisats hos flyktingkvinnor (Hjelm, Bard, 
Nyberg & Apelqvist, 2003). Hos invandrare med Post traumatiskt stress syndrom (PTSD) kan 
det innebära att mottagligheten till information och därmed kunskapsinhämtning begränsas. 
Traumatiska upplevelser från hemlandet minskade i takt med acklimatiseringen till det nya 
landet. Samhällen i mellanöstern beskrivs som grupporienterade medan många västerländska 
samhällen som exempelvis Sverige som främjar individualism. Detta kan vara en förklaring 
till varför västerländska kvinnor ses som mer självständiga än till exempel arabiska kvinnor. 
Utanförskap, avsaknad av socialt nätverk, kulturell distans, språk och anpassning till ett nytt 
samhälle är faktorer som försvårar och påverkar patientens egenvård (a.a.).  

“…that a person is exposed to everything… after all you are away from your parents…away from 
your brothers, from friends. You miss your home country all the time. We don´t have any stability as 

regards social, political or economic circumstances” (Hjelm, Bard, Nyberg & Apelqvist, 2005, s. 52).  

Nedsatt autonomi kan begränsa sjukdomsinsikt och medföljande komplikationer (Hjelm, 
Bard, Nyberg & Apelqvist, 2003). Motiveringen att aktivt delta i egenvård minskar om 
personen inte förstår fördelarna utan bara ser de hinder som förändringarna medför. Den 
största orsaken beror dels på bristande kunskap samt brister i kommunikation mellan 
patienten och sjuksköterska (a.a.).  

Kost 
Synen på kost skiljer sig mellan Bangladeshier och den västerländska kostuppfattningen 
(Greenhalgh, Helman & Chowdhury, 1998). Energirik och lättsmält kost betraktades av 
många bangladeshier vara socker, lamm, biff och fett. Vilket ansågs välgörande och åts ofta 
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vid festmåltider. Energisnål och svårsmält kost så som råkost, grillad och ugnsbakad mat 
ansågs informanterna inte passande för äldre och svaga personer. Rekommendationerna 
angående kosten till diabetiker går således emot de kulturella uppfattningarna som finns om 
kost. Sociala sammankomster och traditioner uppfattades som svåra att kompromissa med 
dieten. Uppfattningar om hur mycket eller vad man skulle inta av ett visst födoämne kunde 
förklaras i kulturella uppfattningar om fysiska likheter mellan kroppens beståndsdelar och mat 
var sammanlänkade, vilket beskrevs av en informant: 

” Sugar is the white substance in the bone marrow, is it not?” (Greenhalgh, Helman & Chowdhury, 
1998, s.981). 

Det förelåg även skillnad i hur man vidtog åtgärder vid symtom på hypoglykemi (Hjelm, 
Nyberg, Isacsson & Apelqvist, 1999). En Jugoslavisk kvinna beskrev att hon vilade eller inte 
vidtog några speciella åtgärder (a.a.).  

Etniska minoritetsgruppers uppfattningar av diabetesvården 
Sjuksköterskan sågs som en traditionell vårdare, ibland även som en informationsskälla, 
medan läkaren sågs som en kunnig och auktoritär person som hade full förståelse för 
sjukdomen (Greenhalgh, Helman & Chowdhury, 1998). Kvinnor föredrog ibland att träffa en 
engelsktalande sjuksköterska framför en manlig läkare som talade deras språk. Ett stort antal 
patienter förlitade sig på informella källor som familj och släktingar och ansåg att detta var 
det bästa sättet att inhämta information om diabetes mellitus (a.a.). Trots att flera patienter 
uppfattat en negativ attityd till invandrare bland sjukvårdspersonal, ansåg de sig blivit bra 
bemötta av sjukvården i jämförelse med hemlandet (Hjelm, Nyberg, Isacsson & Apelqvist, 
1999). Åtskilliga patienter föredrog att förlita sig på släktingars stöd vid vårdtillfällena trots 
att en professionell tolk erbjöds (Greenhalgh, Helman & Chowdhury, 1998). Många drog sig 
för att diskutera sin hälsa med vårdanställda från deras egen minoritetsgrupp. Kvinnor 
förväntades komma till konsultationerna i sällskap av en man (a.a.).  

Sjuksköterskans uppfattning av att vårda etniska minoritetsgrupper 
De tillfrågade sjuksköterskorna uppgav att de inte fått någon utbildning i vård av etniska 
minoriteter eller multikulturell vård i sin grundutbildning (Chenannes, 2002). 
Grundutbildningen stod inte heller för någon del av deras nuvarande kunskaper i 
multikulturell vård, och de framhävde ett behov av fortsatt utbildning inom detta område 
(a.a.). Svårigheter i kommunikationen uppgavs som den största faktorn som påverkade 
vården, tillika den största utmaningen och svårigheten (Murphy & Macleod, 1993). Ett vanligt 
förekommande problem var att få fram tolkar och sjukvårdspersonal som kan tolka och 
kommunicera mellan patient och sjukvårdspersonal men även tidsbrist vid konsultationen 
försvårade vården av etniska minoritetsgrupper (Chenannes, 2002).  

Flera sjuksköterskor upplevde den ständiga närvaron av släktingar till patienten som ett 
problem då de inte kunde förstå släktingarnas agerande i vissa situationer (Murphy & 
Macleod, 1993). Vårdpersonal med dålig relation till släktingarna upplevde dessa som ett 
problem medan vårdpersonal med god relation till släktingarna såg dem som en värdefull 
resurs till patienten. Ett stort antal sjuksköterskor uttryckte att de känt frustration då de vårdat 
patienter tillhörande etniska minoritetsgrupper. Vilket främst berodde på incidenter då de trott 
att patienten uppfattat information, som sedan visat sig att så inte var fallet. Sjuksköterskorna 
upplevde även att patienterna från etniska minoriteter ofta var stressade, rädda eller olyckliga 
vilket skapade stress för vårdaren som hade svårt att bemöta det. De kände även att de inte 
kunde ge samma vård till etniska minoritets grupper som de inhemska patienterna, då de 
saknade kunskap om deras kultur. Sjuksköterskorna uppgav att de hade svårt att engagera 



8 
 

patienter i egenvården på grund av att kvinnor i vissa kulturer uppfattades som mindervärdiga 
(a.a.).  

Kommunikationsproblem 
Kommunikationsproblem försvårade relationen mellan vårdare och patient, underskottet på 
lämpliga tolkar ökade kommunikationsproblemen då tolkarna inte var tillgängliga när de 
behövdes (Murphy & Macleod, 1993). Detta resulterade i att släktingar ofta fick hoppa in som 
tolkar till patienterna. Tvivel fanns att släktingar inte alltid översatte känslig information och 
sjuksköterskorna uppfattade att de inte kände patienten eller fick feed-back från denne då tolk 
användes (a.a.). Konsultationer ställdes ofta in då släktingar eller anhöriga med tillräckliga 
språkkunskaper inte fanns tillgängliga att närvara vid konsultationen, uteblivna konsultationer 
följdes inte upp av vårdpersonalen (Rhodes & Nocon, 2003). Informationen till patienten 
varierade beroende på följslagaren. Barn till patienterna användes ofta som tolkar, då de hade 
större språkkunskaper än sina föräldrar. Detta resulterade i att viss information utelämnades 
under mötet, då det inte ansågs lämpligt att diskutera inför ett barn. Flera patienter upplevde 
att information filtrerades och gick förlorad när tolk användes (a.a.).  

Informationen kunde ibland fördröjas mellan tolk och vårdare till en tid efter konsultationen, 
vilket medförde att släktingar kontrollerade informationen till patienten och därmed 
åtgärderna (Rhodes & Nocon, 2003). Missförstånd i kommunikationen ledde till att 
instruktioner om exempelvis självmedicinering inte följdes. I ett fall resulterade det i att en 
patient förblev ovetandes om komplikationerna av diabetes mellitus. En sjuksköterska 
uttryckte följande:  

”The language is one of the main problems because you can´t communicate properly with people and 
they can´t understand” (Murphy & Macleod, 1993, s. 444). 

Fördelen med att använda sig av en familjemedlem var att denne tillsammans med patienten 
kunde hjälpas åt att komma ihåg informationen från konsultationen (Murphy & Macleod, 
1993). Familjemedlemmar kan också fungera som stöd åt patienten då livsstilen är viktig i 
diabetesvården (a.a.).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa de faktorer som kan påverka egenvården vid 
diabetes mellitus hos personer från etniska minoritetsgrupper. Intervjuer med kvalitativ ansats 
bedömdes som den mest lämpade metoden att använda sig av för att svara på studiens syfte då 
vi hade önskat undersöka faktorer som påverkar egenvården utifrån sjuksköterskans, 
patientens samt anhörigas perspektiv. Nackdelen med en sådan studie hade varit de 
geografiska begränsningarna samt risk för ett allt för entydigt resultat då det inte hade funnits 
möjligheter att utföra intervjuer i någon större omfattning. För att vara realistiska och hålla 
oss inom den utsatta tidsramen för examensarbetet valdes därför istället litteraturstudie med 
kvalitativ ansats, vilket har svarat väl mot vårt syfte. Den kvalitativa metoden som användes i 
vår litteraturstudie riktar intresset mot personen och hur denne tolkar sin verklighet och 
strävar efter att få en förståelse för vad deltagarna i studierna beskriver. En kvantitativ metod 
hade i detta fall inte redogjort utifrån de mänskliga fenomen som exempelvis: uppfattning, 
erfarenhet och tankar som syftet skall svara på. Att använda sig av fler än en databas var för 
att inte riskera bortfall av artiklar. Användandet av ytterligare databaser hade ökat antal 
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sökträffar vilket hade kunnat leda till flera använda artiklar samt en större spridning av 
författare i resultatdelen men samtidigt försvårat urvalet av artiklar samt att hålla sig inom den 
utsatta tidsramen för examensarbetet.  

I samtliga artiklar rör det sig om flyktingar som har immigrerat till Sverige och England. I de 
fall där författarna till artiklarna har preciserat nationaliteterna av studiens deltagare är det, 
jugoslaver, araber och bangladeshier. I två av artiklarna nämns de undersökta grupperna 
endast som etniska minoritetspatienter/ grupper. De etniska minoritetsgrupper som användes i 
vår resultatdel var artiklar skrivna i Sverige och England. Eftersom de var de enda som 
stämde överrens med våra inklusions och exklusionskriterier. Att endast använda sig av 
Sverige och England i resultatdelen kan minska tillförlitligheten men däremot rör det sig om 
ganska så stora folkgrupper (jugoslaver, araber och bangladeshier). Det skulle innebära att 
man skulle kunna föra vidare den kunskap som tagits lärdom av i studien eftersom den visar 
på kulturella skillnader snarare än nationaliteter.  

Önskvärt hade varit att kunna använda artiklar skrivna från år 2000 för att inkludera och ta del 
av aktuell forskning. Då antalet sökträffar minskade och vi inte fann några artiklar som 
svarade på syftet användes inga avgränsningar gällande årtal för att få så stor sökbredd som 
möjligt. Exklusionskriteriet personer under arton år valdes då litteraturstudien främst skall 
behandla allmänsjuksköterskans ansvarsområde.  

Artiklar som uppfyllde inklusions- och exklusionskriterier kvalitetsgranskades enligt 
Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall. Fördelarna med den bedömningsmall som 
använts är att den är speciellt utformad för studier med kvalitativ metod inom evidensbaserad 
omvårdnad. Nackdelen med bedömningsmallen är att den är utformad efter Carlssons och 
Eimans (2004) studie. De artiklar som valdes ut fick en så pass hög procent- gradering, att 
ingen modifiering bedömdes var nödvändig av bedömningsmallen. Ifall ett av kriterierna i 
bedömningsmallen uteslutits exempelvis förekomst av lungcancer, hade graderingen av 
artiklarna blivit högre eftersom poängen inte dragits av den totala summan. Siffror (procent) 
kan i vissa fall ge en mer precis förståelse av bedömningen än exempelvis ”god”, ”bra” och 
”dålig” vilket förekommer i vissa bedömningsmallar. 

Tre av de sex utvalda artiklarna med huvudförfattaren Hjelm fick väljas bort trots att 
artiklarna hade hög reliabilitet och svarade på studiens syfte eftersom samma författare och 
medförfattare fanns till artiklarna. De refererade även till sina egna artiklar vilket gav ett 
alltför entydigt resultat och forskarnas objektivitet till resultatet ifrågasattes därmed av oss. De 
utvalda artiklarna lästes igenom var för sig för att kunna bilda och tolka en egen uppfattning 
av innehållet. Sedan diskuterades varje artikel tillsammans, detta för att minska risk för 
feltolkningar samt få en gemensam helhetsuppfattning. En viss risk för feltolkning av texterna 
föreligger alltid när ett språk inte är modersmålet i vårt fall engelskan. Dock har användandet 
av en engelsk-svensk ordbok tillsammans med det faktum att våra kunskaper i det engelska 
språket bedöms som goda klart minimerat denna risk. Meningsenheterna översattes från 
engelska till svenska och kondenserades, abstraherades och kodades för att sedan grupperas i 
kategorier, vilket skedde gemensamt. En risk föreligger vid kondenseringen att dess innebörd 
går förlorad då den tas ur sitt sammanhang. Svårigheter förelåg att skilja kodningen från 
kategoriseringen då innebörden var densamma, men ur olika perspektiv. För att undvika 
databortfall delades kategorierna även in i ett fåtal underkategorier. 

De etniska minoritetsgrupper som framkommit i artiklarna, i de fall forskarna har definierat 
vilka de är, rör det sig således om jugoslaver, araber och bangladeshier. I artiklarna har det 
inte funnits några klara definitioner på invandare eller etniska minoritetsgrupper vilket i 
sådant fall har innefattat många olika begrepp. Därför har det funnits svårigheter med att dra 
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någon specifik slutsats som är övergripande för etniska minoriteter som grupp ur resultatet. 
Därför har vi valt att använda oss av Unescos, Karolinska institutets samt 
Nationalencyklopedins definitioner för att kunna gå vidare i vårt arbete (se bilaga 2). Alla 
begreppen som tas upp i bilaga 6 har påverkat sökstrategin genom att sätta ramar och skapa 
avgränsningar. Ramverket av definitionerna har på detta sätt specificerat och möjliggjort ett 
förtydligande i arbetet med begreppet etniska minoritetsgrupper.  

Resultatdiskussion 
Resultatet visade upprepade gånger att förhållningssättet till diabetes mellitus, uppfattningar 
om hälsa samt att leva med diabetes mellitus skiljde sig åt mellan de olika etniska 
minoritetsgrupperna och de västerländska uppfattningarna. Detta kan i många fall ha sin 
förklaring i de olika religionernas inflytande. Att drabbas av diabetes mellitus relaterades 
sällan till ett patogenetiskt perspektiv utan snarare ”som en bestraffning av gud”, eller att 
sjukdomen relaterades till yttre händelser som krig, dålig ekonomi och stress. Resultatet 
styrks av Hjelm, Isacsson och Apelqvist (1998) som påtalar i sin studie att flera av de etniska 
minoriteterna relaterade orsaken till diabetes mellitus genom yttre händelser, exempelvis 
trodde sig flera informanter i studien ha blivit smittade av diabetes mellitus. Religion är av 
stor vikt då flera muslimer tror att diabetes mellitus är en sjukdom orsakad av guden Allah, 
som är ett sätt att straffa eller pröva en mans styrka (a.a.).   
 
Vidare framkom i resultatet att flera personer ur de etniska minoritetsgrupperna inte kände 
några behov av att vidta några förebyggande åtgärder för att kunna hålla sin diabetes mellitus 
under kontroll. Då ett antal ur de etniska minoritetsgrupperna trodde sig bli botade från 
diabetes mellitus vid hemkomst till ursprungslandet, uppfattade flera av sjuksköterskorna att 
det var svårt att motivera patienterna till förebyggande åtgärder. Svårigheter föreligger för 
sjukvårdspersonal att försöka rekommendera exempelvis fysisk aktivitet till patienterna i de 
etniska minoritetsgrupperna då de i många kulturer inte är vanligt förekommande att utöva 
fysisk aktivitet i hälso- sammanhang, särskilt inte för kvinnor. I tidigare studier beskrivs detta 
fenomen av Hjelm, Isacsson och Apelqvist (1998) som menar att fysisk aktivitet i hälso- 
sammanhang, i vissa etniska minoriteter har mindre kulturell betydelse. Könsskillnaden är 
mer påtaglig i vissa grupper där fysisk aktivitet för kvinnor endast är tillåtet om detta inte stör 
familjens och hemmets åtagande samt utförs i ”lämplig klädsel” (Caperchione, Kolt & 
Mummery, 2009).  
 
I underkategorin kost framkom att det att etniska minoritetsgrupperna upplevde olika 
svårigheter med att leva med diabetes mellitus, som att anpassa kosten till diabetes mellitus 
rekommendationerna samt att behöva kompromissa med dieten vid sociala sammankomster 
och traditioner. Detta resultat styrks även av Hjelm, Isacsson och Apelqvist (1998) studie som 
påtalar att synen på kost skiljer sig från den västerländska uppfattningen, gällande 
kostrekommendationer vid diabetes mellitus och insulinbehandling. Sjuksköterskor 
uppfattade att icke- europeiska patienter saknade intresse att ändra sina kostvanor exempelvis 
vid religiösa högtider som Ramadan då patienten inte åt på en hel dag trots insulinbehandling 
(a.a.). 
 
Vidare framkom i resultatet att sämre social, fysisk och mental hälsa påvisats hos ett stort 
antal flyktingar. Vilket kan innebära att mottagligheten till information och därmed 
kunskapsinhämtning begränsas hos dessa individer. Ytterligare faktorer som försvårar och 
påverkar patientens egenvård är avsaknad av socialt nätverk, kulturell distans, samt nytt språk 
och anpassning till ett nytt samhälle i det nya landet. I många fall resulterar det i bristande 
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kunskap om diabetes mellitus och dess komplikationer. Detta styrks av Wändells (1998) 
studie som påtalar att migrantsituationen innebär möjliga problem med anpassningen och 
integrationen i det nya landet gällande olikheter i språk, kultur samt låg utbildning eller 
analfabetism (a.a.). Detta kan tänkas förklara varför etniska minoriteter i större utsträckning 
söker sjukvård från den professionella sektorn när de inte själva kan sköta egenvården. Enligt 
Hjelm, Isacsson och Apelqvist (1998) uppfattade sjukvårdspersonalen att invandrare ofta hade 
dålig kunskap om kroppen och om diabetes mellitus och därför inte trodde sig kunna påverka 
sin sjukdom (a.a.). 
 
I studien framkom det att sjuksköterskan ofta sågs som en traditionell vårdare medan läkaren 
sågs som en kunnig och auktoritär person som hade full förståelse för sjukdomen. Det kan 
spekuleras i om detta kan tänkas förklara varför etniska minoritetsgrupper ibland ifrågasätter 
varför en stor del av diabetesvården utförs av sjuksköterskor i västvärlden. Erfarenhetsmässigt 
så vet vi att vården exempelvis i mellanöstern utförs av läkare där sjuksköterskan ofta är 
läkarens assistent och då inte har samma befogenheter och status som en sjuksköterska i 
många västerländer. 
 
Resultatet visar även att sjuksköterskorna inte fått någon utbildning i vård av etniska 
minoriteter eller multikulturell vård i sin grundutbildning. Där grundutbildningen inte heller 
stod för någon del av deras nuvarande kunskaper i multikulturell vård och de framhävde ett 
behov av kunskap och utbildning inom detta område. Wändell (1998) påtalar att det föreligger 
generella svårigheter att studera sjukdom hos invandrare då invandrare inte är en homogen 
grupp. Det finns bland annat olikheter i kulturell bakgrund, språk, anledning till utvandring, 
varaktighet i det nya landet, ålder etc. Skillnader i språk, kultur och religion med olika syn på 
hälsa och sjukdom samt hur patienten förhåller sig till sjukvårdspersonal, är viktigt att ta 
hänsyn till. Det är viktigt med fortsatta studier som fokuserar på specifika grupper av etniska 
minoriteter. Detta för att studera behovet av särskilda och specifika åtgärder. Huvudmålet 
måste vara att kunna försäkra en god vård till alla diabetespatienter oavsett härkomst (a.a.).  
 
Fördelen med Orems egenvårdsteori är att det finns tydlig koppling till vad egenvård innebär 
och vad som behövs för att kunna uppnå den bästa tänkbara vården utifrån patientens 
förutsättningar. Orem tar upp att det är viktigt att ta hänsyn till patientens eget perspektiv 
utifrån sin situation när sjuksköterskan ska kompensera för det patienten själv inte klara i 
egenvården. Egenvård kan sammanfattas enligt Orem (2001) som handlingar där individen 
själv utför egenkontroll som genom kommunikation har inhämtats. Det är individens ansvar 
och rätt att utföra dessa handlingar för att uppnå hälsa och välbefinnande. Orem säger att 
egenvården handlar om ”medveten handling” det vill säga, ett inlärt beteende som man lär sig 
från barnsben. Exempelvis så vet en person med diabetes varför man tar insulin vid högt 
blodsocker, det är en inlärd och målmedveten handling menar Orem. Men för detta krävs det 
att personen har ”kunskap” om varför det är positivt respektive negativt med de utförda 
handlingarna för att uppnå välbefinnande. Individer med låg utbildning kan ha svårare att 
inhämta information, än personer med hög utbildning (a.a.). Detta styrks även av Wändell 
(1998) som påtalar att invandrare ofta saknar kunskaper om diabetes mellitus och egenvård av 
sjukdomen eller ter sig skeptiska till den västerländska medicinen. Egenvård minskar om 
personen inte förstår fördelarna utan bara ser de hinder som förändringarna medför (a.a.). 
 
I studien framkom även att kommunikationsproblem försvårade relationen mellan vårdare och 
patient.  Underskottet på lämpliga tolkar ökade kommunikationsproblemen då tolkarna inte 
var tillgängliga när de behövdes. Detta bidrog i att släktingar ofta fick hoppa in som tolkar till 
patienterna. Både sjuksköterskorna och patienterna uppfattade att mycket av informationen 
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som förmedlades under konsultationerna gick förlorad genom tolk. Detta styrks av Hjelm, 
Isacsson & Apelqvist (1998) vars studie visar på att det föreligger svårigheter med tolk, 
släktingar, översättning av känslig information samt brist på lämpliga tolkar. Det föreligger 
även tidsbrist vid arbete med tolkar eftersom det då saknas tid att inhämta information om 
patientens livssituation då tiden går åt för att tolka det allra nödvändigaste. Andra faktorer 
som kan tänkas påverka kommunikationen är språkbarriärer, kulturella skillnader men även 
anpassning till det nya landet.   
 
Som tidigare nämnts i resultatet påtalas det om att samhällen i mellanöstern är 
grupporienterade medan många västerländska samhällen främjar individualism. Detta styrks 
även av Caperchione, Kolt och Mummery (2009) som påtalar att individer från etniska 
minoriteter är mindre benägna att vidta åtgärder inom hälso- och sjukvården, eller att ta till 
preventiva åtgärder för att garantera optimal hälsa (a.a.). Detta kan tänkas medföra att i det 
västerländska samhället förväntas individen vara självständig och på individuell nivå klara 
egenvården med ett visst stöd, detta krockar med vissa etniska minoriteters kulturella 
uppfattningar om ett grupporienterat samhälle där man tar stöd av sin omgivning. Vilket 
eventuellt kan vara förklaringen till varför diabetespatienter från etniska minoriteter av 
sjukvårdspersonal ibland uppfattas som mindre självständiga i egenvården. 

Slutsats 
Stora skillnader föreligger i hälsa, hälsomedvetenhet gällande uppkomst av sjukdom, 
upprätthållande av sjukdom, sjukdomsinsikt, syn på kost och fysisk aktivitet i de olika etniska 
minoritetsgrupperna. Att anpassa kulturell diabetesvård är nödvändigt för att egenvården ska 
fungera optimalt efter individens förutsättningar. Hänsyn bör tas till individens 
utbildningsnivå, religion och eventuella tidigare traumatiska migrantupplevelser. Även 
hänsyn till könsrelaterade kulturella skillnader bör tas. Det föreligger ett behov av tillgängliga 
och lämpliga tolkar för att kunna försäkra informationen mellan sjuksköterska och patient.  
Sjuksköterskorna understryker att de saknar kunskap i mångkulturell vård samt att sjukvården 
bör anpassa sig efter etniska minoritetsgrupper för att kunna försäkra ”god vård på lika 
villkor”. Vidare forskning inom egenvård kopplad till diabetes mellitus kan förslagsvis riktas 
mot enskilda etniska grupper för att få en förståelse för deras kultur så att man kan utveckla en 
kulturellt anpassad diabetesvård och på så sätt minska ohälsa i dessa grupper.  
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Bilaga 1: Korrespondens via mail  

Date: Tuesday, 30/11/2010 15:50:26 
From: "Sanam Shanbedi" <sanam_shanbedi@hotmail.com> 
Subject: [Case_ID: 334742 / 6454052] Definition på invandrare i EU 

Hej! 
 
Håller på med en studie om diabetesvården till invandrare. Skulle vilja veta vad definitionen 
är på invandrare respektive etniska minoriteter i EU. Om det finns i någon lag/ dokument som 
man kan referera till.  
 
 
Med vänliga hälsningar  
Sanam Shanbedi  

 

Hej Sanam, 

Vi bekräftar att vi har mottagit ditt e-postmeddelande angående definitionen på invandrare 
respektive etniska minoriteter i Europeiska unionen (EU). Som svar på din fråga önskar vi 
informera om att det inte finns någon etablerad definition av etniska minoriteter eller 
minoriteter i allmänhet. Du hittar denna information på sidan 5 i följande publikation från 
Europeiska kommissionens generaldirektorat (GD) för sysselsättning, socialpolitik och lika 
möjligheter: ”Ethnic minority and Roma women in Europe - A case for gender equality?” 
(publikationen är tillgänglig på engelska). Här nedtill hittar du en direkt länk till 
publikationen, som finns på webbsidan för ovannämnda GD (du kan ladda ner publikationen i 
PDF format): 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=492&type=2&furtherPubs
=no 

Angående invandrare önskar vi informera om att detta är ett brett begrepp och innefattar 
asylsökande, flyktingar, migrerande arbetstagare etc. Du hittar en kort diskussion/beskrivning 
av invandrarbarn i följande PowerPoint presentation från genomförandeorganet för 
utbildning, audiovisuella medier och kultur, ”Integrating immigrant children into schools in 
Europe” (presentationen är tillgänglig på engelska): 

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/conf09/eurydice_en.pdf 

För ytterligare frågor relaterade till minoriteter och invandrare i EU inbjuder vi dig att 
kontakta GD Sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter direkt via följande 
webbformulär: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=2&langId=en&acronym=contact 

Med en förhoppning om att den förmedlade informationen skall komma till nytta.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=492&type=2&furtherPubs=no�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=492&type=2&furtherPubs=no�
http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/conf09/eurydice_en.pdf�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=2&langId=en&acronym=contact�
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Med vänliga hälsningar, 

EUROPE DIRECT kontaktcentrum 

Var med och utforma nästa omgång av EU-programmet "Ett Europa för medborgarna"! Delta 
i webbsamrådet på  
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_sv.htm 

Friskrivningsklausul 
Vänligen notera: Vi ska göra vårt bästa för att se till att du får den information du har 
efterfrågat eller vägleda dig till en lämplig källa. Vi kan dock inte lämna några kommentarer 
till specifika frågor gällande EU-politik och information som tillhandahålls av EUROPE 
DIRECT kan inte anses vara juridiskt bindande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_sv.htm�
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Bilaga 2: Definitioner  
 

Asylsökande – Asylum seekers: 

“Asylum seekers are people who move across borders in search of protection, but who may 
not fulfil the strict criteria laid down by the 1951 Convention. Asylum seeker describes 
someone who has applied for protection as a refugee and is awaiting the determination of his 
or her status.” (Asylum seekers). 

Compliance – Compliance 

”medgörlighet, följsamhet, uttryck för hur väl en patient följer en ordination, speciellt en 
läkemedelsföreskrift. Vanliga orsaker till bristande efterföljd är att patienten inte fått 
tillräcklig information, att patienten glömmer att ta medicinen, obekväma doseringsregler och 
rädsla för biverkningar.” (Compliance). 

Etnicitet – Ethnicity 

”Tillhörighet till en etnisk grupp, en social relation mellan grupper av människor vilka ser 
sig själva som kulturellt distinkta i relation till andra grupper.” (Etnicitet).  

Etniska grupper- Ethnic groups:  

”Folkgrupper med gemensamt kulturarv som skiljer dem från andra i olika sociala 
sammanhang.” (Etniska grupper). 

Flykting – Refugee: 

“Person som lämnat sitt land och som inte kan återvända dit på grund av fruktan för 
förföljelse beroende på ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller 
politisk uppfattning.” (Flykting).  

Holism – Holistic Nursing 

”En omvårdnadsfilosofi som är inriktad på helhetsvård, omfattande patienters fysiska, 
känslomässiga, sociala, ekonomiska och andliga behov, deras syn på den egna sjukdomen, 
och sjukdomars påverkan på deras förmåga att tillgodose egenvårdsbehov.” (Holistic 
Nursing).  

Invandrare -Immigrant: 

”person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid, enligt 
folkbokföringen i Sverige minst ett år” (Invandrare).  

Kulturell mångfald - Cultural Diversity 

http://tyda.se/search/ethnicity�
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”Samexistens mellan flera distinkta etniska grupper, raser, religiösa eller kulturella 
grupperingar inom ett samhälle, en organisation eller population.” (Kulturell mångfald).  

Migrant – Migrant: 

“Any person who lives temporarily or permanently in a country where he or she was not 
born, and has acquired some significant social ties to this country” (Migrant). 

Minoritets grupper – Minority groups: 

”En undergrupp med särdrag inom en större grupp, ofta med särskild sammanhållning som 
särskiljer den från den större gruppen.” (Minoritets grupp). 

Socioekonomiska faktorer - Socioeconomic Factors  

” Social and economic factors that characterize the individual or group within the social 
structure.” (Socioekonomiska faktorer).  
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BILAGA 3: Sökningar i databaser  
 
DATABAS SÖKORD AVGRÄNSNING

/ 
AVGRÄNSNING
AR 

ANTAL 
TRÄFFAR 

LÄST
A 
ARTI
KLAR 

ANVÄNDA 
ARTIKLAR 

CINAHL MH 
"Diabetes 
Mellitus" 
AND 
MH "Health 
Beliefs" 

Limiters - English 
Language; Peer 
Reviewed; 
Research Article 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

48 4 1 [Health beliefs 
and folk models 
of diabetes in 
British 
Bangladeshis: a 
qualitative 
study] 

CINAHL MH 
"Transients 
and 
Migrants" 
AND MH 
"Self Care" 

Limiters - English 
Language; Peer 
Reviewed; 
Research Article 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

8 2 0 (1 anv. I 
Medline) 

CINAHL MH 
"Minority 
Groups" 
AND MH 
"Ethnic 
Groups" 

Limiters - English 
Language; Peer 
Reviewed; 
Research Article 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

321 8 1 [Nurses' 
experiences of 
caring for 
ethnic-minority 
clients.] 

CINAHL MH 
"Communic
ation 
Barriers" 
AND MH 
"Immigrants
" 

Limiters - English 
Language; Peer 
Reviewed; 
Research Article 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

84 3 1[A problem of 
communication? 
Diabetes care 
among 
Bangladeshi 
people 
in Bradford.] 

CINAHL MH "Health 
Knowledge" 
AND MH 
"Diabetic 
Patients" 

Limiters - English 
Language; Peer 
Reviewed; 
Research Article 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

102 5 1 
[Misunderstandi
ngs about illness 
and treatment 
among patients 
with type 2 
diabetes] 

CINAHL MH 
"Minority 
Groups" 
AND  MH 
"Transcultur
al Care" 

Limiters - English 
Language; Peer 
Reviewed; 
Research Article 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

 

16 1 1 [Issues in 
educating health 
professionals to 
meet the diverse 
needs of patients 
and other 
service users 
from ethnic 
minority groups] 
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CINAHL MH "Ethnic 
Groups" 
AND MH 
"Diabetic 
Patients" 

Limiters - English 
Language; Peer 
Reviewed; 
Research Article 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

10 2 1 [Beliefs about 
health and 
diabetes in men 
of different 
ethnic origin] 

CINAHL MH 
"Attitude to 
Illness" 
AND MH 
"Transients 
and 
Migrants" 

Limiters - English 
Language; Peer 
Reviewed; 
Research Article 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

3 1 0 (1 and. i 
MEDLINE) 
 

MEDLINE MH 
"Diabetes 
Mellitus" 
AND 
"Health 
Beliefs" 

Limiters - English 
Language 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

52 3 0 (1 anv. i 
Cinahl) 

MEDLINE MH "Self 
Care" AND 
MH 
"Transients 
and 
Migrants" 

Limiters - English 
Language 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

9 2 2 [Beliefs about 
health and 
illness essential 
for self-care 
practice: a 
comparison of 
migrant 
Yugoslavian and 
Swedish diabetic 
females], 
 
[Religious and 
cultural distance 
in beliefs about 
health and 
illness in women 
with diabetes 
mellitus of 
different origin 
living in 
Sweden.] 

MEDLINE MH 
"Minority 
Groups" 
AND MH 
"Ethnic 
Groups" 

Limiters - English 
Language, Date of 
Publication from: 
20000101-
20101231 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

848 10 0 hittade 

MEDLINE MH Limiters - English 461 7 0 hittade 
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"Diabetes 
Mellitus" 
AND 
MH "Ethnic 
Groups" 

Language 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

MEDLINE "Health 
Knowledge" 
AND  
"Diabetic 
Patients" 

Limiters - English 
Language 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

171 5 0 hittade 

MEDLINE MH 
"Minority 
Groups" 
AND   
"Transcultur
al Care" 

Limiters - English 
Language 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

5 1 0 hittade 

MEDLINE MH "Ethnic 
Groups" 
AND 
"Diabetic 
Patients" 
 
 

Limiters - English 
Language 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

120 3 0 hittade 

MEDLINE "Attitude to 
Illness" 
AND MH 
"Transients 
and 
Migrants" 

Limiters - English 
Language 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

0 0 0 

MEDLINE MH 
"Communic
ation 
Barriers" 
AND 
"Immigrants
" 

Limiters - English 
Language 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

496 0 0(1 anv. i 
Cinahl) 
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Bilaga 4: Kvalitetsgranskningsmall  
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Bilaga 5: Artikelpresentation 
Författare, år och 
land 

Titel Tidsskrift Syfte Metod Resultat Kvalitetsbedömning 

T. Greenhalgh, C. 
Helman, A.M. 
Chowdbury. År 1998, 
England. 

Health beliefs and 
folk models of 
diabetes in British 
Bangladeshis: a 
qualitative study 

General 
practice  

Att undersöka 
erfarenheter av 
diabetes av 
Britt-
Bangladesher. 

Kvalitativ studie 
narrativa semi-
strukturerade 
intervjuer av 40 
Brittisk-
Bangladeshiska 
patienter respektive 
10 Brittiska 
rekryterade via 
primärvården. 

Strukturella och materiella 
barriärer till 
beteendeförändring var lika 
viktiga som de kulturella 
aspekterna. Som kan användas 
i en startpunkt för kulturellt 
mottaglig diabetes 
undervisning. 

Grad III: 63,4% 

K. Murphy, J. Macleod. 
År 1993, England. 

Nurses' 
experiences of 
caring for ethnic-
minority clients. 

Journal of 
Advanced 
Nursing 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter som 
vårdar etniska-
minoritets-
grupper, samt 
identifiera 
problem som 
kan uppstå i 
vården av dessa 
patienter.  

Kvalitativ studie 
med fokusgrupps- 
intervjuer av 18 
verksamma 
sjuksköterskor.  

Sjuksköterskor som vårdar 
dessa etniska minoritetsgrupper 
delar många erfarenheter, 
problem och utmaningar. 
Svårigheter i kommunikationen 
med patienterna, brist på 
kunskap om kulturella 
skillnader och holistisk vård 
gentemot dessa patienter.   

Grad II: 70,8% 
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P. Rhodes, A. Nocon. 
År 2003, England. 

A problem of 
communication? 
Diabetes care 
among 
Bangladesi 
people in 
Bradford. 

Health and 
Social Care 
in the 
Community 

Syftet var att 
undersöka 
Bangladeshiska 
personers 
upplevelser av 
kommunikation 
inom hälso- och 
sjukvården. 

Kvalitativ studie 
gjord med 
djupintervjuer av 
12 diabetes 
patienter.  

I avsaknad av alternativ 
användes ofta informell 
tolkning vilket patienterna var i 
stort behov av.  

Grad II: 70,8% 

Mel Chevannes. År 
2002. England.  

Issues in 
educating health 
professionals to 
meet the diverse 
needs of patients 
and other service 
users from ethnic 
minority groups 

Journal of 
Advanced 
Nursing 

Att analysera 
utbildningsbeho
v för multi-
proffessionella 
grupper i syfte 
att förbättra 
vården för 
etniska-
minoritetspatient
er.  

Kvalitativ ansats 
med semi-
strukturerade 
intervjuer av 22st 
yrkesutövare/sjukv
årdspersonal. 

Merparten av studiens 
medverkande bekräftade att de 
inte mottagit någon utbildning i 
multikulturell vård och att 
problem med 
kommunikationen med dessa 
grupper var huvudproblemet 
vilket påverkade adekvat vård 
för dessa patienter. 

Grad II: 77,1% 

K.G. Hjelm, K. Bard, P. 
Nyberg, J. Apelqvist. 
År 2005. Sverige. 

Beliefs about 
health and 
diabetes in men of 
different ethnic 
origin 

Journal of 
Advanced 
Nursing  

Belyser 
trosföreställning
ar om hälsa och 
sjukdom hos 
män med 
diabetes med en 
annan kulturell 
bakgrund, 
bosatta i 

Kvalitativ studie 
med fokusgrupps- 
intervjuer av 35st 
män med diabetes 
varav 14 från 
arabiska länder, 10 
från Jugoslavien 
och 11 från 

Det föreligger skillnader i 
trosföreställningar om hälsa, 
sjukdom och diabetes som 
påverkar egenvårds- beteenden 
och benägenheten att uppsöka 
sjukvård.  

Grad I: 85% 
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Sverige. Sverige. 

 

K.G. Hjelm, K. Bard, P. 
Nyberg, J. Apelqvist. 
År 2003. Sverige. 

 

Religious and 
cultural distance 
in beliefs about 
health and illness 
in women with 
diabetes mellitus 
of different origin 
living in Sweden 

 

Internationa
l Journal of 
Nursing 
Studies. 

 

Belyser 
trosföreställning
ar om hälsa och 
sjukdom hos 
kvinnor med 
diabetes mellitus 
från en annan 
religiös 
bakgrund, 
bosatta i 
Sverige. 

 

Kvalitativ studie 
med fokusgrupps- 
intervjuer med 
totalt 41 kvinnor. 
Varav 13 födda i 
Arabiska länder, 13 
födda i före detta 
Jugoslavien samt 
15 kvinnor ifrån 
Sverige.  

 

Skillnader mellan jugoslaviska, 
arabiska och svenska kvinnor 
med diabetes mellitus 
illustrerar att 
trosföreställningar om hälsa 
och sjukdom är influerade av 
kulturella och religiösa 
distanser som är essentiella för 
egenvårds-utövandet samt 
benägenheten att uppsöka 
sjukvård. 

 

Grad II: 70,8% 

K. Hjelm, P. Nyberg, 
Å. Isacsson, J. 
Apelqvist. År 1999. 
Sverige. 

Beliefs about 
health and illness 
essential for self-
care practice: a 
comparison of 
migrant 
Yugoslavian and 
Swedish diabetic 
females 

Journal of 
Advanced 
Nursing 

Att belysa 
skillnader i 
trosföreställning
ar om hälsa och 
sjukdom hos 
Jugoslaviska 
och Svenska 
kvinnor med 
diabetes, som 
kan påverka 
egenvården. 

Kvalitativ studie 
med fokusgrupps- 
intervjuer med 15 
kvinnor födda i 
Sverige samt 13 
från före detta 
Jugoslavien. 

I diabetesvården av individer 
från andra länder är det viktigt 
att praktisera individualiserad 
vård som också tar hänsyn till 
kulturella värderingar, 
migrations-upplevelser, 
kunskapsnivå och patientens 
förväntningar på hälso- och 
sjukvårdspersonal speciellt 
gällande egenvård och 
vårsökande. 

Grad II: 70,8% 
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Bilaga 6: Exempel på innehållsanalys   
Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori kategori 

Large body size was generally 
viewed as an indicator of more 
health and thinness with less 
health. 

Övervikt sågs som hälsa och undervikt 
som ohälsa. 

Syn på 
hälsa/ohälsa 

Uppfattning av hälsa, 
ohälsa och sjukdom 

Etniska minoritetsgruppers 
uppfattningar av diabetesvåden  

Societies in the middle east, 
e.g. ex. Yugoslavian societies 
have been described as being 
patriarchal and group oriented 
cultures and societies… in 
contrast to Swedish society 
which encourages 
‘independent individualism’ 
……an explanation for the 
lower self-efficacy 
demonstrated in Arabic and 
ex-Yugoslavian females 
compared to Swedish women 
in this study. 

Samhällen i mellanöstern beskrivs som 
grupp-orienterade medan det svenska 
samhället främjar individualism vilket kan 
vara en förklaring till varför svenska 
kvinnor ses som mer självgående än 
arabiska och jugoslaviska kvinnor. 

Samhälls 
skillnader  

Sociala faktorer   

 

 

 

 

 

Kulturella skillnader 

 

Other factors influencing self-
efficacy are the struggle for 
control over life including 
chronic disease, in addition to 
the adaptation to the new 

Svårigheter som kulturell distans, språk 
och anpassning till ett nytt samhälle, 
påverkar självgående vid kronisk sjukdom. 

Kulturella 
barriärer  

Sociala faktorer  
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society, language difficulties, 
cultural distance and further 
losses related to chronic 
disease and migration. 

All 18 respondents stated that 
they frequently felt frustrated 
caring for an ethnic-minority 
client. Three respondents 
reported incidents where they 
thought the client had 
understood but in fact had not.  

Flera vårdare uttryckte att de känt 
frustration när de vårdat etniska minoritets 
patienter. 

Frustration  Sjuksköterskans uppfattning av att 
vårda etniska minoritets- grupper 

Several patients commented 
that the person who interpreted 
for them was likely to know 
more than they did and were 
not aware that the information 
they themselves recieved was 
likely to be only partial. 

Flera patienter upplevde att information 
förlorades när tolk användes. 

Användning 
av tolk 

 Kommunikation 
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