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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att beskriva hur personer med diabetes upplevde sin sjukdom 

utifrån kultur och hur sjuksköterskan kunde bemöta dessa olika personer. Metoden var 

en beskrivande litteraturstudie baserad på 10 vetenskapligt granskade artiklar. Resultatet 

visade att det fanns kulturella skillnader i upplevelsen av sjukdomen som i stort 

baserades på religion och tro. Det har även visat sig att det fanns obalans i mötet mellan 

personen och sjuksköterskan. För att balansera mötet behövde sjuksköterskan bland 

annat ta sig tid att lära känna personen.  

Slutsats: det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om att det finns kulturella och 

individuella skillnader i upplevelsen av sjukdomen. Om sjuksköterskan har den 

kunskapen kan det underlätta informationsutbytet.  

 

Nyckelord: Diabetes mellitus, kultur, egenvård, bemötande, sjuksköterska 
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Abstact 

The aim of the study was to describe how people with diabetes experienced his illness 

based on culture and how nurse can respond to these people. The method was a 

descriptive literature review based on 10 peer-reviewed articles. The results showed that 

there were cultural differences in the experiences of the disease which is based on 

religion and belief. It has also become apparent that there were an imbalance in the 

meeting between the person and the nurse. 

In order to balance the meeting need to nurse, among other things, take the time to get 

to know the person. 

Conclusion 

It is important to nurse have knowledge that there are cultural and individual differences 

in the experience of the disease. If the nurse has the know-how, it can facilitate the 

exchange of information. 

 

Keywords: Diabetes mellitus, self-care, treatment, nurse 
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1 Inledning 
 

1.1 Diabetes 
 

Idag drabbas 346 miljoner personer i världen av diabetes mellitus, år 2004 avled 3,4 

miljoner personer av sjukdomen (WHO, 2011). I Sverige har ca 300 000 personer 

diabetes (Almås, 2009). Ajanki (2008) beskriver att typ 2 diabetes är tre gånger 

vanligare bland invandrare jämfört med svenskar. Detta kan bero på övervikt men också 

att invandrare upplever en mer stressad livssituation. 

Personer som drabbats av den kroniska sjukdomen diabetes har en försämrad 

produktion av hormonet insulin från bukspottkörteln, och/eller att kroppen inte förmår 

att använda det insulin som har bildats. Hormonet insulin ska reglera kroppens 

blodsocker. Det finns två olika typer av diabetes, typ 1 och typ 2.  Typ 1 är 

en insulinbristsjukdom och behandlingen är insulin anpassat till bra kost och motion. 

Vid typ 2 är känsligheten nedsatt för insulin, med en bristfällig insulinproduktion eller 

frisättning varvid kost, motion är grundbehandlingen. Båda typerna kan leda till 

komplikationer såsom bestående skador på nerver och blodkärl (Diabeteshandboken, 

2008).  

 

1.2 Prevalens av diabetes 
 

Personer från Libanon, Irak, Iran, Syrien och Turkiet insjuknar tidigare än svenskar i 

typ 2 diabetes, i genomsnitt vid 43 år medan svenskfödda insjuknar vid 55 år. 

Sjukdomsdebuten är en viktig del då komplikationer som njur- ögon- och 

nervsjukdomar ökar ju längre tid sjukdomen pågår. Hos invandrare rapporteras det att 

61% har en familjemedlem med typ 2 diabetes medan det hos svenskfödda var endast 

47%.  Miljöfaktorer skilde mellan invandrare samt svenskfödda då den regelbundna 

fysiska aktiviteten var 17 % hos invandrare och 27 % hos svenskfödda. Rökning skilde 

även med 43 % hos invandrare samt 24 % hos svenskfödda. Samtidigt är själva 

invandringen en stor stressituation som i sin tur har en större riskfaktor för typ 2 

diabetes. Den genomsnittliga siffran för diabetes hos europisk härkomst 1,96 % och 

utomeuropeiska invandrare 5,82 % samt hos svenskfödda 1,80 %. 

Studier som kommer från andra europeiska länder visar ett liknande resultat 

(diabetesportalen.se, 2008). 
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1.3 Kulturell bakgrund 
 

De fyra största nationaliteterna som invandrat till Sverige år 2003 är från Finland, forna 

Jugoslavien, Irak och Iran (Kristoffersen et al, 2005). Invandring kan ske från ett land 

till ett annat, frivilligt eller med tvång. Personer som invandrat har tvingats till 

immigration av olika orsaker till exempel att de blivit förföljd i sitt eget hemland pga. 

sin religion, ras, grupptillhörighet, nationalitet eller deras politiska uppfattning Medan 

vissa kan immigrera pga. naturkatastrofer eller krig. Personer som invandrat har skilts 

från sin välkända kultur, natur, färger, dofter, familj och vänner, sin egendom, sociala 

status samt inarbetade roller och detta skapar stora förluster i välbefinnandet. Personen 

mister sin känslomässiga värld som skapar längtan efter hemlandet, familjen samt 

kulturen och detta kan i sin tur kan skapa stort sorgearbete och stress (a.a.). 

Kultur kan definieras som helhet av t.ex. kunskap, tro och sedvänjor som man får som 

medlem i ett samhälle. Kulturen påverkar många aspekter personens liv t.ex. religion, 

inställning till sjukdom, smärta och beteenden (Ahmadi, 2008). 

Kultur är inte något personer har utan är något som personerna lär sig och gör dagligen 

och ska ses som en process, något som skapas genom det dagliga livet och bör betraktas 

som något som uppstår i mötet mellan olika grupper. Oavsett vilket land personerna 

kommer ifrån har man med sig sina erfarenheter präglat av t.ex. utbildning, 

klasstillhörighet samt värderingar som hör till kulturen (Hanssen, 2008). 

Forskning har visat att en religiös tro kan skapa positiva samt negativa effekter vid 

sjukdom. Med positiv effekt kan religion skapa trygghet och säkerhet, ge lidandet en 

mening, samt bidra till bättre egenvård vid en kronisk sjukdom (Kristoffersen et al, 

2005). 

 

1.4 Lidande 
 

Sjukdomar orsakar lidande och hotar personers integritet och deras känsla av värdighet, 

personers värdighet som är förenad med värdet av att vara en person. Kränker någon en 

persons värdighet kan det innebära lidande för den personen. Den kulturella synen, 

religionen, dennes tro och livserfarenheter styr hur personer hanterar sitt lidande. Hälso- 

och sjukvården har ett ansvar gentemot personen, att ge god omvårdnad, vilket innebär 

att bland annat främja välbefinnande och hjälpa personen att hantera sitt lidande. 

Sjuksköterskan måste därmed kunna bedöma personens speciella behov av omvårdnad, 

för att kunna göra det måste sjuksköterskan veta vart personen befinner sig i sitt lidande 

och börja just där (Söderberg, 2009).  
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1.5 Kommunikation och information 
 

Personer med kroniska sjukdomar och långvarigt lidande är i behov av kontinuerlig 

information som ska vara inriktad på att ge kunskap om personens sjukdom, vilket kan 

leda till att personen får självtillit och därmed egenkontroll (Kylberg & Lidell, 2002).  

Informationen ska vara riktad så att personen kan känna igen, förutsäga, förstå samt 

bearbeta sin situation. Information handlar även om personens egen kunskap och hur 

denne kan förhålla sig till sin sjukdom (Kristoffersen et al, 2005).  

När sjuksköterskan informerar en person skall hon kunna kommunicera med personen 

och dennes anhörig med respekt, lyhördhet och på ett empatiskt sätt. Sjuksköterskan ska 

även föra en dialog med personen och anhörig samt ge stöd/ vägledning så att den mest 

gynnsamma delaktighet uppstår (Kristoffersen et al, 2005). 

 

År 2006 redovisades det att 17% av den svenska befolkningen var av utländskt ursprung 

och med det menas att en person är född utomlands eller att båda föräldrarna är födda 

utomlands (folkhälsorapport, 2009).  

 

Idag informerar sjuksköterskan många personer med annan kulturell bakgrund än sin 

egen, dessa personer kan ha annan tro och syn på hälsa och sjukdom. Av den 

anledningen är det av stor betydelse för sjuksköterskan, att ha kunskap om andra 

kulturer och deras syn på hälsa och sjukdom, allt för att kunna ge adekvat information. 

 

I studien skriven av Dogan et al (2009) visar författarna att sjuksköterskor är osäkra i 

vården av personer med olika kulturer och att de gärna överlämnar vården till någon 

annan sjuksköterska. Författarna visar även att personerna från annan kultur finner det 

önskvärt att sjuksköterskan har utbildning om andra kulturer, för att på så sätt förstå 

andras värderingar.  

 

Personer med olika kulturella bakgrunder upplever sitt lidande på olika sätt och har 

formats utifrån den kultur som de levt i (Eide & Eide, 2009). Vid vård av dessa personer 

finns det utmaningar, inte bara språklig utan även förståelse för vad vårdpersonalen 

menar och vad personerna med annan kultur uttrycker. Inte bara verbal kommunikation 

kan bli problem utan även den icke-verbala kommunikationen, t.ex. att visa en ring 

formad med pekfinger och tumme kan betyda allt från ”bra” till ”värdelös” beroende på 

vilken kulturell tillhörighet en person har. Det finns även skillnader i hur ideal 

rangordnas och upplevs som bra eller inte bra. I en kultur kan t.ex. lojalitet till familjen 

värderas högt medan i Sverige kan det tolkas som överdrivet beroende (a.a.). 
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Vårdpersonal överlag beskrivs som dåliga på att anpassa språket efter andra kulturer 

(Hanssen 2008). Det märks att personinformationen misslyckas pga. dålig 

kommunikation och att vårdpersonal inte anstränger sig för att lösa problemen. Istället 

för en professionell tolk använder de sig av familjemedlemmar till personen (a.a.). 

 

Eide & Eide (2009) beskriver att det är viktigt att vårdpersonal kontrollerar att personer 

har förstått informationen, många gånger betyder ett ”ja” inte alltid att personen förstår 

utan det kan även betyda att personen försöker förstå. Hanssen (2008) beskriver t.ex. att 

i Pakistan säger man ”ja” för att visa att man hört vad den andra personen har sagt. 

Socialstyrelsen (2011) beskriver i de nationella riktlinjerna att individen skall kunna få 

en anpassad vård och information efter deras kulturella bakgrund. Det framkom även att 

tre till fem procent av diabetesmottagningar och primärvårdsenheter fullföljer 

rekommendationerna vad gäller kulturell anpassad information.  

 

Enligt socialstyrelsen (2010) måste vårdpersonalen utgå ifrån personens kulturella 

bakgrund för att kunna informera och följa upp personens egenvård av diabetes på bästa 

sätt. Vårdpersonalen måste även vara uppmärksam på att det finns olika sätt att se på 

hälsa och sjukdom utifrån vilken kultur personen kommer ifrån.  

 

1.6 Egenvård 
 

Egenvård kan definieras som när personen kan kontrollera sin egen vård av sjukdomen 

genom att förändra sin livsstil (Kylberg & Lidell, 2002). 

 

Barko et al (2011) anser att egenvård av diabetes är det viktigaste för att minska 

långsiktiga komplikationer och därmed upprätthålla en god hälsa och en god livskvalité. 

Karakurt & Kaşıkçı (2012) redovisar en studie som visar hur information till personer 

med diabetes kan hjälpa dem att utföra en bättre egenvård och i och med det minska 

riskerna för senare komplikationer.  

Almås (2009) beskriver att sjuksköterskan kan genom bra information vid debuten av 

sjukdomen och med ständiga repetitioner ge personen insikt om sjukdomen samt vad 

som krävs för att upprätthålla en god egenvård. 

 

2 Teoretisk referensram 
 

Katie Eriksson menar  att hälsa är något mer än frånvaro av sjukdom, att det finns 

skillnader i hur olika kulturer upplever hälsa och hanterar sjukdom (Kristoffersen et al, 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Kaşıkçı%2C%20Mağfiret%20Kara%22||sl%7E%7Erl','');
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2005). Katie Eriksson menar även att sjukdom är olika för olika individer, vad den ena 

tycker är sjukdomstecken upplever en annan inte som sjukdom. Sjuksköterskans roll  är 

att kunna vara delaktig i en relation med lyhördhet, empati samt ge tillit till personen då 

dennes situation förändras. (Kristoffersen et al, 2005). Eriksson (1994) beskriver vidare 

att om en person har ett kroniskt lidande måste sjuksköterskan få denne att finna en 

mening med lidandet och för att finna en innebörd med lidandet måste personen förstå 

sin nya situation och leva med den, först då kan denne finna möjligheter och mening 

(a.a.). 

 

En viktig förutsättning till en god relation är den individuella omsorgen mellan 

sjuksköterskan och personen (Kristoffersen et al, 2005). Genom att skapa en trygg och 

tillitsfull relation till personen och anhöriga, att bejaka myndighetsförklaring till 

personen, ge en god fysisk omsorg/ vård och att vara serviceinriktad. Som sjuksköterska 

är det av stor vikt att vara uppriktigt intresserad av personen som person och dennes 

familj. Sjuksköterskan ger en trygghet när denne stöttar personen och dess anhöriga i att 

kunna kontrollera sin livssituation (Kristoffersen et al, 2005)  

 

För en person som kommer från en etnisk minoritet som inte kan det svenska språket 

eller den svenska sjukvården kan själva mötet resultera i en traumatisk upplevelse samt 

förvirring. När en kommunikation begränsas på grund av språkets problematik kan 

personens egna tankar, känslor isoleras som kan resultera i att personen blir socialt 

isolerad. Detta kan utvecklas i att personens självbild samt identitet blir lidande. 

(Kristoffersen et al, 2005)   

 

3 Problemformulering 
 

Författarna till föreliggande studie har genom egna erfarenheter märkt att det överlag 

finns svårigheter i att informera personer. Ännu svårare är det om personen har annat 

ursprung, eftersom de kan ha annan syn på hälsa och sjukdom och förutom det även 

uppleva kommunikationssvårigheter som visar sig i missförstånd. Det kan bottna sig i 

att det vi tycker att vi säger, kan för någon annan betyda något helt annat, detta på grund 

av olika uppväxter och därmed andra sorters associationer till vad saker och ting 

betyder.  

 

Vid den kroniska sjukdomen diabetes är information om egenvårdshantering en viktig 

del som måste ges på ett individuellt sätt för att personen ska kunna ta den till sig. 

Sverige är ett mångkulturellt land och det är därmed viktigt att sjukvården har kunskap 
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om dessa olikheter i kulturer och därmed kan bemöta och informera dessa personer på 

ett individuellt anpassat sätt.  

 

Sjuksköterskan måste kunna ge relevant information om diabetes till personer från olika 

kulturer som drabbats av sjukdomen för att egenvården ska bli så bra utförd som 

möjligt. Informationen måste vara individuellt anpassad, för att uppnå detta måste 

sjuksköterskan ha kunskap om hur olika kulturer fungerar och hur de olika personerna 

tar till sig information. Författarna vill med denna studie identifiera och beskriva vad 

kunskap från olika kulturella bakgrunder har för betydelse när information om 

sjukdomen ska ges. Denna litteraturstudie kan bidra till att den blivande sjuksköterskan 

blir uppmärksammad på och förstår personers behov av information, allt i syfte att ge 

personer den kunskap de behöver för att kunna utföra egenvård på ett individuellt 

anpassat sätt. Om personer får anpassad information kan det minska riskerna för 

komplikationer och därmed minska såväl det personliga lidandet som de höga 

samhällskostnaderna. 

 

4 Syfte 
 

Syftet med denna litteraturstudie är att identifiera och beskriva hur vuxna personer med 

diagnosen diabetes från olika kulturer upplever sin sjukdom utifrån sin kultur och hur 

sjuksköterskan kan bemöta dessa olika personer. 

 

4.1 Frågeställning 

 

1. Hur upplever personer med diabetes från olika kulturer sin sjukdom? 

2. Hur hanterar personer med diabetes från olika kulturer sin egenvård? 

3. Hur kan en sjuksköterska bemöta personer med diabetes från olika kulturer om 

sin sjukdom? 

4. Vilken kvalitet har studiens artiklar utifrån den metodologiska aspekten 

undersökningsgrupp? 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 
 



11 
 

5 Metod 

 

5.1 Design 

 

Denna uppsats är en beskrivande litteraturstudie. Friberg (2006) beskriver att det är en 

sammanställning av förekommande studier. Författarna har med hjälp av en 

litteraturöversikt, identifierat och beskrivit hur personer med diabetes från olika kulturer 

upplever sin sjukdom samt hur sjuksköterskan kan informera dem.  

 

5.2 Litteratursökning och sökord 

 

De vetenskapliga artiklarna som används söktes i databaserna Cinahl och Pubmed. 

Författarna påbörjade litteratursökningen med sökordet ”Diabetes” som blev 11 341 

träffar i Cinahl och i pubmed blev det 5871. På grund av det stora antalet genomlästes 

inte dessa. För att få ett greppbart material och för att begränsa antal sökningar 

kombineras ”Diabetes” med andra sökord i kombinationer i databasen Cinahl och detta 

begränsades med ”per rewievd” och ” linked full text”. Databasen pubmed begränsades 

med ”nursing journals”, ”linked full text” och ”english”. Sökorden som användes 

beskrivs i tabellen nr 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Tabell 1 Sökord och begränsningar 
Databas Sökord Antal träffar            Begränsningar tänkbara källor 

Cinahl Diabetes, 

sweden 

266 Artiklar 

publicerade 

2002-2012 

Linked full text, 

Peer Reviewd 

3 

Cinahl Diabetes 

empowerment 

92 Artiklar 

publicerade 

2002-2012 

Linked full text, 

Peer Reviewd 

2 

Cinahl Diabetes, 

immigrant 

Sweden 

83 Artiklar 

publicerade 

2002-2012 

Linked full text, 

Peer Reviewd 

1 

Cinahl Diabetes 

Immigrants 

sweden 

7 Artiklar 

publicerade 

2002-2012 

Linked full text, 

Peer Reviewd 

1 

Cinahl Diabetes 

Information 

culture 

27 Artiklar 

publicerade 

2002-2012 

Linked full text, 

Peer Reviewd 

2 

Pubmed Diabetes, 

immigrants 

 

11 2002-2012 1 

 

 

5.3 Urval 

 

För att få ett brett underlag valde författarna att granska artiklar som både hade 

kvantitativ och kvalitativ ansats. Alla vetenskapliga artiklar som innehöll kultur, vuxna 

personer med diabetes, deras känslor samt bemötande och information användes till 

denna litteraturstudie. Personer som inkluderades var både vuxna män och kvinnor från 

18 år som har invandrat till Sverige, men även till ett annat land där studier genomförts 

som beskrev personernas upplevelse i mötet i vården samt känslor som uppstår från dess 

kulturella bakgrund. 

Till litteraturstudien valdes vetenskapliga artiklar, 8 st med kvalitativ ansats och 2 med 

kvantitativ ansats. 

Studierna inkluderade både typ 1 och typ 2 diabetes, invandrares upplevda känslor vid 

vårdkontakter, informationsbehovet, var publicerade mellan år 2002 och 2012 och var 

skrivna på engelska. Under granskningen har författarna utgått ifrån Wengström & 
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Forsberg (2003) som beskriver att Titel, abstrakt, inledning, syfte, metod, resultat och 

diskussion ska ingå i en vetenskaplig artikel.  

 

5.4 Dataanalys 

 

Författarna började att söka relevanta vetenskapliga artiklar genom att läsa titel och 

abstrakt. Artiklar som svarade mot författarnas syfte och frågeställningar lades till och 

lästes sedan flera gånger för att minska risken att relevant information skulle uteslutas 

och för att granskningen skulle bli så bra utförd som möjligt. Författarna diskuterade 

sedan huruvida artiklarna var relevanta för studien eller ej. Artiklarna lades sedan till i 

två olika grupper, den ena innehöll främst personer med olika kulturers upplevelser och 

hantering av egenvård och i den andra gruppen lades artiklar som innehöll information 

om bemötande.    

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

 

Wengström & Forsberg (2003) beskriver i sin litteratur att alla artiklar ska presenteras, 

vare sig det stämmer med forskarnas åsikter eller ej. Till denna studie har alla artiklarna 

objektivt lästs igenom och tagits med om de har passat in på syfte och frågeställningar. 

Författarna har läst artiklarna var för sig innan en sammanställning av resultatet gjordes, 

allt för att minska risken för att misstolkningar. Wengström & Forsberg (2003) menar 

även att vid en litteraturstudie ska alla artiklar som har valts ska ha fått tillstånd från 

etisk kommitté eller att etiska överväganden ha gjorts. Alla artiklar som är med i denna 

studie är forskningsetiskt granskade och godkända inför publicering.  

 

6 Resultat 

I resultatet presenteras 10 artiklar i en fortlöpande tabell. Ur analysen av artiklarna har 

det kommit fram teman och under dessa kommer studiens syfte och frågeställningar att 

besvaras.  

 

 

 

6.1 Upplevelser av sjukdomen 

Personens upplevelser av sin nya sjukdom 

I den svenska studien av Hjelm et al (2003, 2005) beskrivs hur kvinnor och män från tre 

olika kulturer (svenskar, jugoslaver och araber) upptäcker sin sjukdom. Svenska 

kvinnor förstod att de drabbats av diabetes när de märkte av symtom som törst och täta 

vattenkastningar. Svenska män fick diagnosen under behandling av annan sjukdom. De 
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arabiska kvinnorna sökte även för täta vattenkastningar och törst men hade ingen 

kunskap om att det handlade om diabetes. Jugoslaviska kvinnor och icke-svenska män 

fick sin diabetesdiagnos när de kom till sjukhuset för t.ex. allvarliga symtom relaterat 

till diabetes eller lunginflammation (a.a.). Wallin & Ahlström (2010) visade liknelser 

till arabiska kvinnorna i sin studie om hur kvinnorna från Somalia fick sin 

diabetesdiagnos. 

Abdoli et al (2011) beskrev att araber uttryckte stress och sorg i samband med 

sjukdomen. Hjelm et al (2005) visade att svenskarna beskrev att de blev oroliga över 

sjukdomen eller att de inte såg det som en sjukdom när de fick sin diagnos medan 

jugoslaverna inte reagerade alls eller blev förvånade. Araberna blev chockade och 

svimmade eller blev ledsna. Arabiska kvinnor hade sorg över sjukdomen och mörka 

tankar, några menade på att maten var dyr och att det var mer allvar att ta hand om sig 

själv (a.a.).  Wallin & Ahlström (2010) beskrev i liknelse med de arabiska männen att 

deltagarna upplevde rädsla och chock vid beskedet, även känslan att vara dödsdömd och 

tankar om att behöva medicinera resten av livet. Flera av de manliga deltagarna 

uttryckte misstrohet i diagnosen och undersöktes på nytt, i känslan av att inte känna sig 

sjuk (a.a.) Hjelm et al (2005) beskrev hur några personer ur alla grupperna svenskar, 

jugoslaver och araber upplevde impotens som komplikation av sjukdomen och en av 

männen uttryckte att han inte kände sig som en hel människa pga. problemet 

(a.a.).Wallin & Ahlström ( 2010) visade att personer ifrån Somalia inte ville skaffa sig 

information om diabetes, de ville helst glömma att de drabbats av sjukdomen. (a.a.). 

 

6.2 Hopp, tro och hälsa 

Hopp och tro 

Hjelm et al (2003) visade att alla tre kvinnogrupperna med olika kulturell bakgrund 

förstod att sjukdomen är kronisk men svenskarna hade hopp om att botas genom ny 

forskning eller att gå ner i vikt. Några arabiska kvinnor uttryckte ”bara Gud vet” hur 

länge sjukdomen kommer att pågå. Både jugoslaver och svenskar uttryckte att de inte 

kan vara som alla andra, vara en ”outsider” (a.a.). Abdoli et al (2011) beskrev att några 

deltagare hoppades att Gud skulle ge dem mirakel samt att läkaren skulle finna bättre 

behandling eller botemedel (a.a.). 

Hjelm et al (2003, 2005) visade att det fanns stora skillnader i jämförelse med svenskar 

mot icke-svenskar hur de uttryckte varför de hade fått sin sjukdom. Svenskarna menade 

att det var på grund av bland annat inaktivitet, fetma, olämplig kost och genetiska 
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faktorer medan icke-svenska personer uttryckte att det var ödet eller Guds vilja samt 

stress i samband med migration (a.a.). Abdoli et al (2011) beskrev i liknelse med icke-

svenska personer även detta i sin studie och att deltagarna uttryckte vidare att kroppen 

var en gåva från Gud som de måste vårda (a.a.). 

Wallin & Ahlström (2010) visade att kvinnorna använde främst religiösa termer att tala 

om deras erfarenheter av sin sjukdom. Deltagarna beskrev ofta ett förutbestämt öde, att 

sjukdomen kommer ifrån Gud och måste accepteras. Vidare beskrev deltagarna att detta 

inte var personligt utan tackade Gud för det. Även tankar fanns hos några deltagare om 

ett straff ifrån Gud samt ifrågasättande varför denne drabbats av sjukdom. Tankar om 

synd, otacksamhet samt brist på tro uppstod hos någon. Vissa deltagare sade sig 

acceptera sin sjukdom pga. att livet tillhör Gud samtidigt som det talades om 

tacksamhet till Gud, vad som än hände.  

 

Hälsa 

Hjelm (2005) visade att icke-svenska män upplevde psykisk belastning genom att vara 

invandrare, med språksvårigheter samt arbetslös i sin tur hade påverkat hälsan. De 

beskrev att språket var viktigt för att de skulle accepteras av samhället och att de led av 

detta. Hjelm et al (2003, 2005) beskrev att svenskarna, araberna och jugoslaviska 

kvinnorna upplevde hälsa som ”frihet från sjukdom” medan jugoslaviska män tyckte att 

hälsa var ”rikedom och det viktigaste i livet”. Svenskarna betonade vikten av 

livskvalité, att de kunde leva med sjukdomen och vara oberoende samt att ha en 

hälsosam livsstil med hälsosam kost och motion. Några av araberna uttryckte ”hälsa 

kommer från Gud”. Jugoslaviska kvinnor uttryckte att hälsa för dem var frihet, njuta 

och behålla tidigare matvanor. Icke-svenska män talade om hur viktigt det var att ha ett 

arbete och hur det påverkade välbefinnandet och förhållandet mellan man och kvinna. 

De uttryckte frustration över arbetslöshet och att ha rollen som familjeförsörjare, detta 

ledde många gånger till konflikter i familjen och påverkade blodsockret. Arabiska 

kvinnor grubblade mycket, upplevde stress orsakad av väntan på tillståndet från de 

svenska myndigheterna att stanna i Sverige och ville ha psykiskt välbefinnande i 

anpassning till sjukdomen.  

Wallin & Ahlström (2010) visade i sin studie att invandrare från Somalia beskrev ”att 

ha en god hälsa innebär frånvaro av sjukdom och som inte behöver medicineras”. Hälsa 

är motsatsen till sjukdom som inte kunde finnas till samtidigt. En person som inte hade 

någon sjukdom var frisk och livlig. Deltagarna beskrev även att det var lätt att se om 

någon var frisk för den kunde behålla maten, hade ingen feber, var glad samt kunde 

hoppa runt. 
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6.3 Socialt stöd, kost, religion och egenvård 

 

Socialt stöd 

Abdoli et al (2011) menade att familjen hade en viktig roll hos araberna som drabbats 

av diabetes. Döttrarna till många av deltagarna hade tagit på sig en stödjande roll och 

var villiga att ta ett större ansvar. Deltagarna uttryckte att de ville ha ett nätverk med 

andra som har diabetes som de kunde dela erfarenheter med. 

(Hjelm et al, 2003) visade att få i grupperna deltog i självhjälpsgrupper som bedrevs av 

diabetesföreningar. De flesta i grupperna hade negativa erfarenheter och upplevde att 

det var jobbigt att lyssna om andras sjukdomar. Dock önskade en del av de arabiska 

kvinnorna föreläsningar om diabetes.  

Hjelm et al (2005) visade att svenska män talade om stödet från vänner, familj och 

betydelsen av relationerna. Arabiska män tyckte att det var viktigt att utföra en roll i 

livet, att få fostra barnen.  

 

Kost 

Råberg Kjøllesdal (2010) beskrev hur kvinnor ifrån Pakistan hade svårt att ändra sina 

kostvanor. Det största problemet var om familjen gillar/ogillar den nya kosten, 

kvinnorna försökte minska ner på oljan i maten men familjen klagade på att det inte 

smakade bra. Kvinnorna upplevde även att det fanns problem när det vankades stora 

sociala sammanhang då de förväntades att dricka läsk och godis. Förutom detta 

påpekade kvinnorna att pengar och att inte ha några bra recept också var ett problem. 

Hjelm et al (2003) visade att de tre olika kvinnogrupperna (jugoslaviska, svenska och 

arabiska) hade fått råd om kost vad gällde intag av fibrer, grönsaker och minskning av 

fett. Jugoslaviska och svenska kvinnor hade fått information om kost via en dietist 

och/eller av sjuksköterska medan araberna hade informerats av sjuksköterska i 

begränsad omfattning. Hjelm et al (2003) menade på att under intervjuerna visade det 

sig att arabiska kvinnor var i mer behov av information vad gällde kosten. 

 

Religion 

För de flesta arabiska kvinnorna var religionen av stor vikt, dock upplevdes svårigheter 

att fira Ramadan på grund av medicinen och de regelbundna måltiderna (Hjelm et al 
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2003). Jugoslaviska kvinnorna upplevde svårigheter att fira Bajram (att jämföra med 

den svenska julen, mycket mat rik på fett och socker) pga. kosten(a.a.). 

Hjelm et al (2005) visade att nästan alla araberna ansåg att religionen hade stor 

betydelse. Deltagarna ansåg att fastan under Ramadan var obligatorisk för varje muslim. 

Svenskarna upplevde det inte lika viktigt med traditionerna och under julfirandet 

anpassades kosten efter sjukdomen (a.a.). 

 

Egenvård  

Hjelm et al (2003) visade i sin studie att arabiska kvinnor sökte stöd hos läkare mycket 

tidigare om de har problem medan svenskar och jugoslaver använde sig av egenvård. 

Vid hypoglykemi uttalade de flesta att de tagit något sött t.ex. juice.  De arabiska 

kvinnorna uttalade även att de åt mindre eller tog paracetamol (alvedon). Svenskar, 

araber och några få jugoslaver hade upplevt nattlig hypoglykemi. Svenskarna hade 

behandlat detta genom att äta och ta blodglukoskontroll. En av svenskarna hade fått 

glukagon administrerat av maken. De icke-svenska kvinnorna hade gjort symtomatiska 

åtgärder som att ta av sig nattkläderna.  En jugoslavisk kvinna hade använt sig av 

naturläkemedel. Hjelm (2003) beskrev vidare att arabiska och jugoslaviska kvinnor 

upplevde att de inte hade fått några eller lite råd om fotvård i Sverige och i sitt hemland 

medan de flesta av svenskarna var mycket försiktiga med sina fötter för att förhindra 

fotsår. Både arabiska och svenska kvinnor testade sitt blodsocker hemma och skötte 

detta rutinmässigt medan jugoslaviska kvinnor föredrog att få hjälp med detta av 

vårdpersonal. Alla tre grupperna hade fått information om vikten av att träna t.ex. ta 

promenader och simma. De flesta följde rådet om att ta promenader medan arabiska 

kvinnor var rädda för att simma (a.a.). 

Gåfvels  & Wändell (2006) beskrev att utrikesfödda kvinnor hade lägre kunskap om 

diabetes än de svenskfödda. Män som var födda i utlandet och hade sjukdomen diabetes 

hade svårt att utföra god egenvård.  Personer som levt en längre tid i Sverige hade bättre 

egenvård medan de som nyligen har invandrat hade sämre egenvård. Detta på grund av 

eventuella ekonomiska problem (a.a.).  Abdoli et al (2011) beskrev att deltagarna 

upplevde försämrad livskvalité och hade negativ uppfattning om diabetes som gjorde 

det svårt för dem att hantera sin egenvård. Araberna uttryckte även problem med 

analfabetism och fattigdom. Och detta upplevdes som ett hinder att ta hand om 

sjukdomen. Deltagarna uttryckte även att genom utbildning i diabetes hade kunskapen 

förbättrats och kunde på det viset utföra bättre egenvård, de var rädda för 

diabeteskomplikationer samt att vara beroende av andra personer (a.a.). Hjelm (2005) 
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beskrev att svenska män fokuserade på fysisk hantering av sjukdomen t.ex. genom 

lämplig kost, medicin och fotvård. Medan icke-svenska män fokuserade på att undvika 

stress och diskuterade inte vikten av fotvård och medicinering. Dock betonade flera 

araber vikten om lämplig kost och motion (a.a.).  Hjelm et al (2003, 2005) visade att 

arabiska kvinnor inte trodde på användning av naturläkemedel medan arabiska män 

använde olika örtpreparat. Svenskarna hade en positiv attityd till naturläkemedel och 

alternativ medicin. Jugoslaver använde naturläkemedel t.ex. fiskleverolja. 

 

6.5 Bemötande  
 

Kommunikation och information 

Jirwe et al (2010) visade att sjuksköterskeeleverna hade problem i kommunikationen 

med personerna som inte talade samma språk som dem och att mötet blir opersonligt 

och mekaniskt. Studien visade även att det kunde bli missförstånd mellan 

sjuksköterskan och personen. Jirwe at al (2010) beskrev vidare att de blivande 

sjuksköterskorna hade strategier vid kommunikation, de använde sig gärna av tolkar 

alternativt tolkade anhöriga, dock upplevdes det sistnämnda som osäkert eftersom 

sjuksköterskan inte visste om hon fått reda på all information och hur duktiga anhöriga 

var på det svenska språket. Några av sjuksköterskeeleverna hade lärt sig några ord på 

personernas språk samt talade på engelska vilket kunde underlätta. 

 

Deltagarna med invandrarbakgrund beskrev hur de använde kroppsspråket mer än de 

med svensk bakgrund. Deltagarna använde sig även av bilder såsom att t.ex. visa ett 

glas om personerna var törstiga. Några deltagare talade om att återspegla personens 

känslor genom samma uttryck som denne visade och att de tog sig tid för personen. 

Studien visade även att deltagarna med invandrarbakgrund upplevde att de hade lärt sig 

om kulturella skillnader genom egna erfarenheter och de svenska deltagarna genom 

utbildningen (a.a.).  

 

Brämberg Björk et al (2012) visade i sin studie att det fanns obalans i mötet mellan 

specialistsjuksköterskan och personen med annan kultur som led av diabetes. 

Sjuksköterskan styrde upp mötena, alla hade liknande struktur och var uppbyggda kring 

hälsokontroller och information från sjuksköterskan. Mötet planerades inte ihop med 

personen och därför resulterades det ofta inte i en gemensam handlingsplan. Ibland 

uppstod det problem med kommunikationen då personen inte förstod vad 

sjuksköterskan sade eller att personen hade dålig kunskap om sin sjukdom, detta 
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åtgärdade sjuksköterskan genom att upprepa information. Dock verkade inte 

sjuksköterskan reflektera över språkbarriären eller personens kunskap om sjukdomen. 

Sjuksköterskan syntes styras av riktlinjer och brydde sig inte om ifall personen tog upp 

saker som oroade dem t.ex. hypoglykemi (a.a.).  

 

Hjelm et al (2003) beskrev att deltagarna upplevde vårdpersonalen som någon som 

kunde ge säkerhet och kunskaper. För majoriteten av arabiska kvinnor var det viktigt 

med kontinuitet och de ville träffa samma läkare eller sjuksköterska (a.a.).  

Abdoli et al (2011) beskrev att araberna hade förtroende för läkaren och denne 

upplevdes som helig man. Deltagarna uttryckte även att läkaren guidade dem med 

information och råd om sjukdomen (a.a.). 

Stenner et al (2011) beskrev att deltagarna uttryckte att det var viktigt att få 

informationen i skriftlig och muntlig form samt att de kunde ringa för rådgivning. 

Stenner et al (2011) beskrev vidare att deltagarna betonade att få träffa samma 

sjuksköterska varje gång. Detta var viktigt för att kunna få en mer personlig relation och 

ömsesidig förståelse men även för att inte behöva upprepa samma information och  

därmed vågade vara mer ärliga i diskussionerna. 

Personerna uttryckte att det var viktigt med ett personligt bemötande vilket ledde till att 

de kände sig omhändertagna. Slutligen tyckte deltagarna att sjuksköterskan tog sig tid 

att lyssna och förklarade informationen vilket ledde till att de kunde utföra bättre 

egenvård (a.a.). 

 

Fagerli et al (2005) beskrev att vid information måste vårdpersonalen ha ett empatiskt 

förhållningssätt. Vårdpersonalen borde ha insikt i personens situation och vardag vilket 

gör det lättare för denne att uttrycka känslor och oro. Fagerli et al (2005) beskrev vidare 

att vårdpersonalen visade personen att de hade något gemensamt vilket ledde till att de 

jämnade ut den obalans som kunde finnas i mötet bland vårdpersonalen och patienten. 

Vårdpersonalen skulle vara personlig men inte privat, det ledde till att personen 

upplevde vårdpersonalen mer som en människa. Vidare beskrev författaren att 

vårdpersonalen skulle ha kunskap om t.ex. personens kulturella matvanor vilket kunde 

bidra till att personen blev mer öppen. Vårdpersonalen skulle även veta vilka kunskaper 

personen hade om sjukdomen för att kunna informera på deras nivå (a.a.). 
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Tabell 2: Översikt av syfte och resultat av de valda artiklarna 
Författare 

Publ.år 

Titel Syfte Resultat 

Abdoli, et al. 2011 Religion, faith and the 

empowermet 

process: Stories of 

Iranian people with 

diabetes. 

Att fastställa 

hinder i sin egenvård 

för iranska personer 

med diabetes. 

 

Några personer hade 

en god egenvård samt 

att vissa hade en 

sämre egenvård. Det 

kunde bero på 

religionens samt trons 

kraft. Läkare sågs 

som en helig man, 

diabetes var guds 

vilja, deras kroppar 

behövdes vårdas för 

det var en gåva av 

gud. 

 

Björk Brämberg, E. 

et al. 

2012 

 

Lack of 

individualized 

perspective: A 

qualitative study of 

diabetes care for 

immigrants in 

Sweden. 

 

Att beskriva den vård 

som sjuksköterskan 

ger  och vårdbehov 

hos personer med 

diabetes typ 2, 

som har en 

invandrarbakgrund. 

Resultatet visade att 

det fanns obalans i 

mötet mellan patient 

och sjuksköterska där 

sjuksköterskan styrde 

samtalet och lade 

tyngd på vad som 

skall ingå enligt 

riktlinjerna och 

ignorerade 

patienternas oro.  

 

Fagerli Raa et al. 

2005 

 

Role dilemmas 

among health-

workers in cross-

cultural patient 

encounters around 

dietary advice 

 

Utforska allmänläkare 

samt sjukhusets 

dietister  erfarenheter, 

samt hur de förstår sin 

roll i en tvärkulturell 

möte med patienten 

 

Att ha en insikt i 

patientens vardag 

samt rädslor. Vid 

mötet med patienten 

kan det vara bra att 

fråga Hur de bor, Hur 

de mår, Vad de gör 

för mat, om de 

arbetar, Vad dennes 

man/ fru gör samt hur 

deras dagsrytm ser ut. 

 

Gåfvels  C & 

Wändell P E. 2007 

Coping strategies in 

immigrant men and 

women with type 2 

diabetes 

Utvärdera 

copingstrategier med 

utrikes födda män 

samt kvinnor med typ 

2-diabetes. Detta i ett  

samband med 

medicinsk/ socio 

ekonomisk situation, 

med en  jämförelse 

med svensk födda 

diabetespatienter. 

Svenskfödda samt 

utlandsföddas coping 

till sin sjukdom. 

 

 

 

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Abdoli%2C%20Samereh%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');


21 
 

Tabell 2: Översikt av syfte och resultat av de valda artiklarna 
Författare 

Publ.år 

Titel Syfte Resultat 

Hjelm, K. et al. 

2003 

Religious and 

cultural distance in 

beliefs about 

health and illness 

in women with 

diabetes mellitus 

of different origin 

living in Sweden 

Att utforska hur kulturell 

bakgrund kan påverka 

uppfattningar om hälsa 

sjukdom och 

egenvårdsbeteende hos 

kvinnor med diabetes 

mellitus, som har olika 

kulturella bakgrunder och 

bor i Sverige. 

Beroende av kulturell 

bakgrund påverkar det 

personerna hur de hanterar 

sin egenvård, hur ofta de 

sökte vård och varför de 

trodde att de hade drabbats 

av diabetes. 

Hjelm et al. 

2005 

Beliefs about 

health and 

diabetes in men of 

different ethnic 

origin 

Jämföra uppfattningar om 

hälsa 

och sjukdom som kan 

inverka på egenvården. 

Hos män som har 

diabetes i Sverige, 

invandrare från 

jugoslavien och från 

arabiska länder som lever 

i Sverige. 

Svenskar och araber 

hävdade att hälsan – är 

frihet från sjukdom" - 

samtidigt som de flesta 

tidigare Jugoslaver säger 

att hälsa är som rikedom 

och det mest viktigaste i 

livet. Svenskar beskriver 

vikten av att lära sig att 

leva med sin sjukdom. 

Vissa svenskar samt araber 

samtalade om inverkan av 

de sociala faktorerna och 

hur de påverkar hälsan. 

Svenskarna beskrev 

betydelsen med familjen 

samt välbefinnande i 

familjen. Araber beskrev 

betydelsen  

Av att kunna utföra en roll i 

livet. 

Några araber nämnde 

påverkan 

Jirwe, M. et al. 

2010 

Student nurses’ 

experiences of 

communication in 

cross-cultural care 

encounters 

 

Att utforska  

sjuksköterskestudenternas 

upplevelser av 

kommunikation i 

tvärkulturella möten i 

vården. 

Studien visar att 

sjuksköterskestudenter är 

osäkra i vården av personer 

med annan kulturell 

bakgrund än deras egen. 

Det visar att 

kommunikationssvårigheter 

är ett dilemma i vården och 

att de blivande 

sjuksköterskorna har olika 

strategier i 

kommunikationen till dessa 

personer. 

Råberg 

Kjøllesdal et al. 

2010 

 

Barriers to healthy 

eating among 

Norwegian-

Pakistani women 

participating in a 

culturally adapted 

intervention 

 

Om pakistanska 

invandrarkvinnor möter 

några hinder  

Vid kostförändringar  

Samtidigt utforska hur 

dessa barriärer var 

förknippade med 

intentionerna att 

ändra kosten beteenden. 

 

Att ändra till goda 

kostvanor var en svår 

förändring speciellt vid 

sociala sammankomster. 

Familjemedlemmar gav en 

negativ respons på 

ändringar av mindre 

socker, olja 
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Tabell 2: Översikt av syfte och resultat av de valda artiklarna 
Författare 

Publ.år 

Titel Syfte Resultat 

Stenner K L. 

et al 2011 

Consultations 

between nurse 

prescribers and 

patients with diabetes 

in primary care: A 

qualitative study of 

patient views 

Undersöka patientens 

syn på  

samförstånd med en 

sjuksköterska som har 

förskrivnings- rätt.  

Undersökning 

resulterade i 

patientens åsikter om 

sjuksköterskan 

förskrivning samt 

förhållande till 

diabetes. 

Sjuksköterskan tar sig 

tid till att lyssna samt 

att förklara. Trygghet 

med en och samma 

sjuksköterska vid 

återbesök. 

Wallin AM, & 

Ahlström G. 2010 

From diagnosis to 

health: a cross-

cultural interview 

study with 

immigrants from 

Somalia 

Var att granska hur 

invandrare 

från Somalia som bor 

i Sverige upplevde sin  

diagnos samt beskriva 

deras tankar om hälsa 

Innan personerna fått 

sin diagnos hade flera 

av dem haft symtom. 

Få av dem hade 

misstänkt diabetes. De 

hade haft sina symtom 

i flera år. Det var mest 

kvinnor som använde 

religiösa termer. När 

de talade om 

sina erfarenheter för 

sin diagnos. En 

uppfattningen om ett 

förutbestämd öde.   

Deras synpunkt var att 

sjukdomen kommer 

ifrån Gud och måste 

accepteras. De sa att 

de inte tog det 

personligt  och 

tackade Gud för det. 

Samtidigt fanns det 

också 

tankar om straff från 

Gud 

 

6.6 Kvalitetsgranskning av undersökningsgrupp 
 

En granskning av artiklarnas undersökningsgrupp har gjorts vilket redovisas i tabell 3. 

Artiklarna berör invandrande personers upplevelser med sin diabetes sjukdom i det 

invandrande landet eller personer i sitt eget hemland och bemötandet av dessa personer. 

 

I den iranska studien (Abdoli et al 2011) valdes deltagarna ifrån sjukhus, 

diabetesföreningar och på vårdcentraler i Iran. Deltagarna var mellan 21-73 år med 

olika utbildningsnivåer inom diabetes och personerna var från olika stads- och 

landsbygdsområden.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=Wallin%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20102544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=Ahlstr%C3%B6m%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20102544
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Den svenska studien (Björk Brämberg, E. et al. 2012) inkluderade läkare, 

sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor inom diabetes samt invandrare med diabetes typ 

2. Inbjudan och informationen om sudien skickades till 8 vårdcentraler i en kommun 

med 100 000 invånare. 7 av 8 vårdcentraler exkluderades pga. att ingen av dem 

behandlade personer med invandararbakgrund med typ 2 diabetes. Vårdcentralen som 

inkluderades omfattade 7000 människor varav 300 hade diagnosen diabetes typ 2. Av 

dessa var ca 25 födda utomlands varav 10 personer gick med i studien. Deltagarna hade 

olika åldrar, emigrerat till Sverige från Mellanöstern efter 1995. Några talade svenska 

och andra talade via tolk. Det fanns 4 allmänläkare, fem sjuksköterskor och fem 

distriktssköterskor, varav 2 sjuksköterskor och 1 distriktssköterska hade utbildat sig 

inom diabetesvård. 1 av dessa gick med i studien, denne var svenskfödd och hade 

arbetat ca 10 år som distriktssköterska.  

 

Den norska studien (Fagerli Raa et al. 2005) inkluderade personer som arbetade med 

hälsa i invandrartäta distrikt i Oslo, hade norsk yrkesutbildning och hade erfarenhet av 

att ge kostråd till personer med pakistansk bakgrund som har typ 2 diabetes. 

Inbjudningarna skickades till läkare och dietister. 6 allmänläkare gick med på att delta i 

studien varav 2 manliga läkare valde att avsluta på grund av tidsbrist. Enbart 12 kvinnor 

mellan 30-64 år genomförde studien med 15 pakistanskfödda personer.  

 

I den svenska studien (Gåfvels C & Wändell P E. 2006) inkluderades personer med 

diabetes typ 2. På fyra vårdcentraler i Stockholms län identifierades 685 personer varav 

425 män och 260 kvinnor baserat på elektroniska patientjournaler. Avsikten var att 

inkludera 200 män och lika många kvinnor med jämn åldersfördelning. Bland 

utlandsfödda fanns 157 personer varav 73 män och 84 kvinnor. 77 personer av dessa 

inkluderades varav 42 personer svarade på enkäten dessa jämfördes med 232 svenskar. 

De utlandsfödda kom från Europa, Mellanöstern, Asien, Afrika och Latinamerika.  

I den svenska studien (Hjelm, K. et al. 2003) har strategiskt urval gjorts och inkluderade 

personer med diagnosen diabetes som pågått minst 1 år, kvinnor och med låg 

utbildningsnivå på max 9 år. I studien ingick 41 kvinnor varav 13 araber, 13 jugoslaver 

och 15 svenskar som var mellan 22-73 år. Araberna rekryterades av personal från ett 

sjukhus. Jugoslaver och svenskar rekryterades från 4 vårdcentraler och en förening för 

jugoslaviska invandrare. Araberna var flyktingar och jugoslaverna var flyktingar och 

arbetskraftsinvandrare. Araberna hade varit bosatta i Sverige längre tid än jugoslaverna. 

8 personer i varje invandrargrupp hade fått diagnosen i Sverige. Det fanns inga större 

skillnader i sociodemografisk data och komplikationer relaterade till diabetes mellan 
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grupperna. Ingen av araberna arbetade och majoriteten var beroende av socialbidrag, 

likaså för jugoslaver. 5 av araberna och 2 av jugoslaverna var analfabeter. 

 

Studien (Hjelm et al 2005) genomfördes i Sverige med invandrande och svenska män 

(35) och dessa valdes genom strategiskt urval. Varav 10 från Jugoslavien och 14 från 

arabiska länder samt 11 svenskfödda män i åldern 39-78 år. Deltagarna behandlades på 

vårdcentraler och rekryterades av vårdpersonal. Majoriteten av icke-svenskar var 

flyktingar och hade varit bosatta i Sverige ca 10 år. De flesta var födda utomlands och 

fått diagnosen i Sverige. Majoriteten behandlades via diet eller oral medicin. 

Utbildningsnivån var likartad i grupperna.   

 

Studien (Jirwe, M. et al 2010) genomfördes vid ett Svenskt universitet med en 

mångkulturell befolkning innefattar 180 olika länder. Studien genomfördes med ett 

strategiskt urval. Urvalet var 10 stycken sjuksköterskestuderande personer med svensk 

bakgrund(5st) och med en invandrarbakgrund(5st). De valdes ut pga. att de tagit en kurs 

i transkulturell omvårdnad och hade erfarenhet av att arbeta inom mångkulturella 

vårdmiljöer.  

 

Studien (Råberg Kjøllesdal et al 2010) genomfördes i Oslo där den största 

andelen(12%)pakistansk invandrande kvinnor lever. En multirekrytering genomfördes 

(multi-recruitment strategy ) på bla moskéer samt andra sammankomster i lokala 

samhället. 245 kvinnor bjöds in till studien var av 47 kvinnor exkluderades pga typ 2 

diabetes i 46 månader, hjärtsjukdomar eller en nära släkting som redan ingår i studien. 

Inklusionskriterierna var kvinnor som lever i Norge och som var födda i Pakistan eller 

med 2 Pakistansk födda föräldrar men var själv född i Norge. Kvinnorna var 25 år eller 

äldre. De 198 kvinnor som kvarstod i studien randomiserades i en interventions- eller 

kontrollgrupp. Interventionsgruppen delades in i nio undergrupper med 10-12 kvinnor 

vardera som träffades 6ggr i ett gruppmöte i ca 2 timmar. 

 

Denna studie (Stenner K L. et al  2011) var på olika platser I Storbritannien som 

inkluderade 7 specialistsjuksköterskor som rekryterade patienter med diabetes. Ett 

informationsblad med en inbjudan skickades ut till 10-15 personer av vardera 

sjuksköterska. Totalt intresserade var 41 personer som kontaktade forskaren för en 

intervju. Urvalskriterierna inkluderade från 16 år och uppåt med typ 1 eller typ 2 

diabetes och som har ordinerats medicin av en sjuksköterska.  

 

NY
Cross-Out
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Inklusionskriterierna i studien (Wallin AM & Ahlström G 2010) var somalisk-talande 

personer >18 år som bor i Sverige med diagnos diabetes i minst 6 månader. Diabetes 

sjuksköterskor på 6 vårdcentraler kontaktades vid 2 städer i Sverige så att en kontakt 

med somalisktalande personer kunde kontaktas. En skriftlig information om studien 

med en översättning på somaliska sändes ut till 33 personer. Efter 3-4 dagar ringde den 

fösta författaren eller en tolk upp personerna om de inte förstod det svenska språket då 

ytterligare information gavs. De tolkande personerna var både en kvinna och en man 

(som levt i Sverige i mer än 10 år) om det var någon av deltagarna som ville ha en 

person i samma kön.8 män och 11 kvinnor deltog i studien i ålder 30-83 år, 14 stycken 

(9 män och 5 kvinnor)avböjde medverkan i studien.  

Tabell 3: Kvalitetsgranskning av undersökningsgrupp 

Författare 
Publ.år 

Design/Metod Undersökningsgrupp Dataanalys 

Abdoli, et al.2011 En kvalitativ, 

explorative studie. 

 

Bekvämlighetsurval 

4 män och 7 kvinnor 

21-73 år 

Diabetes 

diagnos 1-30 år. 

Innehållsanalys: 

jämförande 

komparativ metod. 

Björk Brämberg, 

E. et al. 

2012 

 

En kvalitativ, 

explorative design. 

 

6 män och 4 kvinnor 

Olika åldrar  

Personer med 

invandrarbakgrund 

Diabetes typ 2  

Vårdpersonal  

Kvalitativ 

innehållsanalys där 

tema identifierades. 

 

Fagerli Raa  et al. 

2005 

 

Kvalitativ: djupgående 

intervjuer som grundar 

sig på semi-

strukturerad intervju. 

12 kvinnor  

30-64 år 

Läkare & Dietister 

som behandlade 

pakistanska 

invandrare med 

diabetes typ 2. 

Giorgis 

fenomenologiska 

metod. 

 

Gåfvels C & 

Wändell P E. 2007 

Kvantitativ ansats Invandrare:42, 19 män 

och 23 kvinnor 

Svenskar:232, 121 

män och 111 kvinnor 

35-64 år 

Diabetes typ 2 

T-test eller Chi-

square test 

Hjelm, K. et al. 

2003 

 

Kvalitativ med 

fokusgruppsintervjuer 

 

Strategiskt urval 

41 kvinnor  

13 araber 

13 jugoslaver 

15 svenskar  

22-73 år 

Diabetes >1 år 

Kvinnor 

Låg utbildnings nivå 

<9 år 

Grounded Theory 

 

Hjelm, K. et al. 

2005 

Kvalitativ:  

Explorativ intervju 

studie 

 

Strategiskt urval 

35 män 

11Svenskfödda män, 

10 jugoslavien  

14 araber 

39-78 år 

Lay-modellen med 2 

forskare 

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Abdoli%2C%20Samereh%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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Jirwe, M. et al. 2010 Kvalitativ: semi-

strukturerade 

intervjuer 

Högskola i Sverige. 5 

svenskfödda studenter 

och 5 utlandsfödda 

studenter. 

Framework approach 

28-30. Det omfattade 

fem stadier. 

 

 

 

Tabell 3: Kvalitetsgranskning av undersökningsgrupp 
Författare 

Publ.år 
Design/Metod Undersökningsgrupp Dataanalys 

Råberg Kjøllesdal 

et al. 2010 

 

Kvantitativ: med 

gruppträffar. 

 

25 år > 

245 kvinnor  

Födda i Pakistan 

Födda i Norge av två 

pakistanska föräldrar 

Logistiska 

regressionsanalyser, 

analyserades med 

McNemars testet. Den  

analyserades med 

hjälp av SPSS version 

14,02. 

 

Stenner K L. 

et al. 2011 

Kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

Intervjuer.  

 

7 st 

specialistsjuksköterskor.  

41 patienter  

Typ 1 & 2 diabetes 

16 år >  

 

Tematisk analys. 

Wallin AM, & 

Ahlström G. 2010 

Kvalitativa 

intervjustudie 

8 män 

11 kvinnor 

30-83 år 

Typ 2 diabetes  

Somalisk-talande  

Latent och manifest 

innehållsanalys 

(tolkar synlig och icke 

synlig innebörd) 

 

 

7 Diskussion 
 

7.1 Huvudresultat 
 

Syftet med studien var att beskriva hur personer med diabetes från olika kulturer 

upplever sin sjukdom utifrån sin kultur och hur sjuksköterskan kan bemöta dessa olika 

personer. Resultatet visade att stora skillnader finns i upplevelser av sjukdomen diabetes 

som grundar sig i stort vid religiösa termer hos icke-svenska personer medan 

svenskfödda har en patogen förklaring. Kommunikationsproblem och fattigdom hade 

stor inverkan på utövandet av egenvård. Såväl svenskar som icke-svenskar behöver stöd 

ifrån omgivningen för att kunna bemästra sin sjukdom. Hälsa beskrivs i olika aspekter 

såsom frihet från sjukdom, att vara oberoende och behålla tidigare matvanor. 

Missförstånd verkar vara återkommande mellan personer och vårdpersonal, på grund av 

språkbarriärer och kulturkrockar. Personerna önskar sig kontinuitet i vårdmötena och 

personlig, kunnig och empatisk vårdpersonal som tar sig tid. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=Wallin%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20102544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=Ahlstr%C3%B6m%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20102544
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7.2 Resultatdiskussion 
 

Resultatet i litteraturstudien visade att det vid debuten av diabetes fanns skillnader i 

upptäckten av diabetessjukdomen. Flera deltagare fick diagnosen diabetes när de 

uppsökte sjukhus av annan anledning än diabetes. Resultatet visade även att den enda 

grupp som insåg att de drabbats av diabetes var gruppen svenska kvinnor. Resterande 

grupper svenska män, utländska män och kvinnor insåg inte att de drabbats av diabetes. 

McCloskey & Flenniken (2010) har även funnit liknande beteenden i latinamerikaner 

som är bosatta i USA som förnekade sin sjukdom diabetes. 

 

Litterturstudiens resultat visade skillnader mellan de olika kulturella grupperna hur de 

reagerade på diagnosen såsom rädsla och sorg jämfört att inte reagera alls.   

Icke-svenska personer hade tillförlitlighet till Gud som har stor betydelse i hoppet om 

att botas och för hälsan. Svenskarna hade i jämförelse tillförlitlighet till forskning och 

ett levande efter normer såsom hälsosam livsstil. Frihet från sjukdom tog merparten av 

grupperna upp medan jugoslaviska män uttryckte att hälsa var rikedom och det 

viktigaste i livet.  

 

Socialstyrelsen (2000) beskrev familjen som en skyddande faktor mot ohälsa i både 

svenska och invandrargrupper. 

 

Familjen hos svenskar och araber betonas som viktiga för att ge stöd i sjukdomen samt 

beskrevs det i den iranska studien (Abodoli et al (2011) att araberna hade behov av 

nätverk med andra i samma situation medan det fram kom i den svenska studien (Hjelm 

et al (2003) att det fanns negativa erfarenheter av diabetesföreningar.  

 

Religionen var av stor betydelse för icke-svenska personer och de upplevde svårigheter i 

att fira högtider pga. sjukdomen medan svenskarna inte upplevde högtiderna som någon 

svårighet. 

 

Resultatet visar att det finns skillnader i kunskap om utförandet av egenvård, svenskarna 

har lättare för att utföra god egenvård medan icke-svenskar utförde ingen eller 

symtomatiska åtgärder. Författarna till litteraturstudien anser att detta kan grunda sig i 

språkbarriärer som även Socialstyrelsen (2000) visar att sämre kunskap i det svenska 

språket har stor betydelse för ohälsa bland invandrargrupper.  
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Wikberg & Eriksson (2008) beskriver att sjuksköterskans kulturella kompetens påverkar 

omsorgen av personen. Kan sjuksköterskan se alla dimensioner i personen främjar det 

dennes lidande, hälsa och välbefinnande. Har sjuksköterskan ingen omsorg i sitt 

vårdande kan detta skapa lidande och konflikter. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att det kan bli missförstånd som grundar sig i 

språkbarriärer och kultur. Det framkom även att om sjuksköterskan använder sig av 

strategier såsom att ta sig tid att lära känna personen utifrån dennes situation och vardag 

kan det leda till att sjuksköterskan får förståelse för vart personen befinner sig och 

vilken kunskap denne behöver för att utföra god egenvård. Hjelm et al (2010) beskrev 

att invandrare har behov av empatisk vårdpersonal som inte bara fokuserar på 

sjukdomen utan på hela personen såsom familjesituationen. Eriksson (1987) beskrev om 

vårdpersonalen tar reda på personens situation genom dennes upplevelser och känslor 

resulterar det i den absoluta informationen av patienten.  Litteraturstudiens författare 

menar att sjusköterskan måste se individen i mötet och inte bara sjukdomen och tror att 

om sjuksköterskan har de kvalitéer såsom att ta sig tid, empatisk, kunnig och personlig 

kan sjukvården bli bättre och fler personer känner sig trygga med sjukvården. 

 

Socialstyrelsen (2000) beskrev att stora krav ställs på personal vad gäller språk- och 

kulturkompetens om de ska motverka hälsoproblem. 

 

7.3 Kvalitetsgranskning av artiklarna 
 

Författarna till föreliggande studie valde att undersöka den metodologiska aspekten 

undersökningsgrupp. Alla artiklarna beskrev hur många deltagare som var med. En 

artikel (Jirwe et al, 2010) beskrev inte åldern på personerna och (Björk Brämberg, 2012) 

beskrev enbart ”olika åldrar”.  Alla studier presenterar inklusion och en (Råberg 

Kjøllesdal et al 2010) beskriver exklusionskriterier för deltagarna. Författarna anser att 

det kan vara en styrka att beskriva exklusionskriterierna, dock om inklusionskrierierna 

är väl beskrivna kan exklusionskriterierna uteslutas. Studien (Råberg Kjøllesdal et al 

2010) beskriver i exklusionen att 47 kvinnor som haft typ 2 diabetes i 46 månader 

exkluderades, dock finns det ingen inklusion beskriven hur länge sjukdomen skulle ha 

pågått. Författarna anser att detta är en svaghet i studien. Polit & Beck (2008) beskrev 

vikten av tydligt beskrivna inklusionskriterier då dessa beskriver vilken grupp som ska 

undersökas.  

 

Bortfall beskrivs i en av studierna (Fagerli et al, 2005) då två läkare valde att hoppa av 

studien pga. tidsbrist. Forsberg & Wengström (2003) beskrev att för att kunna 
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generalisera bör bortfallet vara så litet som möjligt.  Författarna anser att även om inte 

kvalitativa studier avser att generalisera och att detta är ett litet bortfall kan dock detta 

kan ha påverkat studien, då det var två manliga deltagare som avstod och restererande 

var kvinnor. 

 

Undersökningsgruppen i studierna Hjelm et al (2003, 2005) beskrevs på ett tydligt sätt.  

Wengström & Forsberg (2003) beskrev att målet med kvalitativ forskning är att kunna 

överföra resultatet till andra liknande situationer. Författarna anser att om 

undersökningsgruppen är beskriven på ett tydligt sätt, kan det vara lättare att överföra 

resultatet till andra populationer. 

 

7.4 Metoddiskussion 
 

Den valda metoden för studien var en beskrivande litteraturstudie. Den baseras på 11 

vetenskapliga artiklar. Syftet med litteraturstudien var att belysa det som påverkar 

personer med olika kulturella bakgrunder i sin sjukdom diabetes mellitus samt hur 

sjuksköterskan kan med olika strategier informera dessa personer.  För att inte på något 

sätt begränsa litteratursökningen söktes studier med kvalitativ och kvantitativ ansats till 

litteraturstudien. I avseende att besvara syftet och frågeställningarna är intervjuer med 

kvalitativ ansats att övervägas men på grund av utsatt tidsram valdes en litteraturstudie 

med en öppenhet av alla sorters studier. Cinahl och PubMed användes av författarna 

pga. att dessa var användbara databaser gällande vetenskapliga studier inom ämnet 

omvårdnadsvetenskap (Forsberg & Wengström 2008). 

Valet av sökord kan ha påverkat resultatet av antalet träffar eftersom inte samma sökord 

i Cinahl och PubMed. Detta kan vara en nackdel eftersom relevanta artiklar exkluderats 

genom tillvägagångssättet.  

Denna litteraturstudie skulle endast innehålla vuxna personer >18 år, dock inkluderades 

en artikel med personer >16år pga. relevansen av studien. 

 

Det hade varit en fördel att enbart använda studier med kvalitativ ansats då det ger mer 

information om personers upplevelser men det kan även vara en nackdel att främst 

använda kvalitativa artiklar då det kan vara svårt att generalisera utifrån få personers 

åsikter. Till exempel har vissa artiklar endast nio deltagare med i studien, vilket kan 

göra att överförbarheten utifrån deras kultur blir svår att göra. 

Begränsningen på åldern av artiklarna är både för- och nackdelar, det kan utesluta 

viktiga studier samtidigt som enbart aktuell forskning är inkluderad. Denna begränsning 

valdes pga. att litteraturstudien ska innehålla relativt ny forskning. 
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Enligt Polit & Beck (2010) kan egna värderingar påverka granskningen av resultatet och 

då främst vid kvalitativ forskning (a.a.). Det finns alltid en risk att tolkningen av studier 

kan bli felaktig och framför allt när dessa är skrivna på annat språk än modersmålet. 

Citat ifrån studierna har varit till hjälp när analysen gjordes då dessa gjorde att 

författarna förstod att de tolkat rätt. 

En stor del av studierna är svenska vilket var intressant då författarna kommer att arbeta 

inom svensk sjukvård. 

 

7.5 Allmän diskussion 
 

I denna studie har det framkommit att det finns skillnader kulturer emellan om hur de 

upplever sjukdomen diabetes. Sjuksköterskan kan inte ha kunskap om alla kulturer, men 

för att kunna ge god omvårdnad är det viktigt att veta att det finns kulturella skillnader. 

Det är även viktigt att minnas att inom gruppen, finns det individer som har olika 

erfarenheter och som behöver behandlas på olika sätt. Dahlberg (1994) beskriver att 

inom sjukvården har det en längre tid funnits en strävan efter att generalisera. Detta pga. 

att personer som identifieras som patienter utifrån sjukdom och diagnos är lättare 

behandla än personer som har unika behov (a.a.).  

Genom denna litteraturstudie har författarna förhoppningar om att resultatet ger ökad 

kunskap till sjuksköterskor om att det finns kulturella och individuella skillnader i 

upplevelsen av sjukdomen. Om sjuksköterskor ser vem personen är och vart denne 

befinner sig i sin sjukdom kan det underlätta vid informationsutbytet.  

Resultatet visar att det finns stora skillnader kulturer emellan, framför allt vad gäller 

kunskap om sjukdomen och religiösa upplevelser. 

Författarna har med hjälp av litteraturstudien fått ökad inblick i personers upplevelser av 

sin sjukdom utifrån deras kulturella bakgrunder samt hur man som sjuksköterska kan 

tänka i bemötandet av olika personer.  

 

7.6 Slutsats 
 

Resultatet har funnit att det inte finns några rätta svar vad gäller bemötande men att 

alltid ta sig tid för personen och på ett empatiskt sätt är alltid rätt och kan ge svar vare 

sig det är verbalt eller icke-verbalt. I denna litteraturstudie fanns inte strävan att 

generalisera olika kulturella grupper utan att öka förståelsen för och viljan att söka efter 

kunskap om olika kulturer. Förhoppningen är att sjuksköterskans kan känna sig tryggare 

vid olika kulturella vårdmöten. 

 

7.7 Förslag på vidare forskning 
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Vidare forskning borde fokusera på vilket stöd personer med olika kulturella 

bakgrunder behöver för att tillgodose sin egenvård. 

 

8 REFERENSER  

 

*Abdoli  S., Ashktorab T., Ahmadi F., Parvizy  S. &  Dunning T. (2011)  Religion, faith 

and the empowerment process: Stories of Iranian people with diabetes. International 

Journal of Nursing Practice. 17(3), 289-98. 

 

Ahmadi, F. (2008) Kultur och hälsa. Författaren och Studentlitteratur 

 

Barko R., Corbett C. F.,  Allen  C. B. & Shultz  J.  (2011) Perceptions of Diabetes 

Symptoms and Self-Management Strategies: A Cross-Cultural Comparison Journal of 

Transcultural Nursing. 22(3), 274-281. 

 

Berterö C. & Hjelm K.(2010) Social support as described by foreign-born persons 

diagnosed with type 2 diabetes mellitus and living in Sweden. Nursing & Health 

Sciences. 12(4): 507-14 (39 ref)  

 

Brämberg Björk E ., Dahlborg-Lyckhage E & Määttä, S. (2012) Lack of individualized 

perspective: A qualitative study of diabetes care for immigrants in Sweden. Nursing & 

Health Sciences 14(2), 244-9 

 

Dahlberg K. (1994) Vårdandets helhetssyn. Studentlitteratur, Lund 

 

Diabeteshandboken.se 

diabeteshandboken.se/001_kapitel_1-37/010_klassifikation.html 

10 feb 2008 

 

Dogan H., Tschudin V., Hot  I. & Ozkan I.(2009)  Persons' transcultural needs and 

carers' ethical responses. Nursing Ethics. 16(6), 683-96. 

 

Eide H. & Eide T. (2009) Omvårdnadsorienterad kommunikation: Relationsetik, 

samarbete och konfliklösning. Studentlitteratur AB, Lund 

 

Eriksson K. (1994) Den lidande Personen. Studentlitteratur, Liber. 

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Ashktorab%2C%20Tahereh%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Ahmadi%2C%20Fazlollah%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Parvizy%2C%20Soroor%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Dunning%2C%20Trisha%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22International%20Journal%20of%20Nursing%20Practice%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22International%20Journal%20of%20Nursing%20Practice%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Br%C3%A4mberg%2C%20Elisabeth%20Bj%C3%B6rk%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Nursing%20%26%20Health%20Sciences%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Nursing%20%26%20Health%20Sciences%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Dogan%20H%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Tschudin%20V%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Hot%20I%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Ozkan%20I%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Nursing%20Ethics%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');


32 
 

Eriksson K. (1987) Introduktion till Vårdvetenskap. Nordstedts förlag. Stockholm. 

 

*Fagerli, R., Lien, M., Botten, G., & Wandel, M. (2005). Role dilemmas among health-

workers in cross-cultural patient encounters around dietary advice. Scandinavian 

Journal Of Public Health, 33(5), 360-369. 

 

Forsberg C. & Wengström Y. (2003) Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Natur och kultur, Stockholm 

 

*Gåfvels, C., & Wändell, P. (2007). Coping strategies in immigrant men and women 

with type 2 diabetes. Diabetes Research & Clinical Practice, 76(2), 269-278. 

 

Hanssen I. (2008) Omvårdnad I ett kulturellt samhälle. Studentlitteratur, Malmö 

 

*Hjelm K,. Bard K,. Nyberg P. & Apelqvist J. (2003) Religious and cultural distance in 

beliefs about health and illness in women with diabetes mellitus of different origin 

living.  International Journal of Nursing Studies. 40(6),  627-43 

 

*Hjelm KG., Bard K., Nyberg P. & Apelqvist J. (2005)Beliefs about health and diabetes 

in men of different ethnic origin. Journal of Advanced Nursing. 50(1), 47-59 

*Hjörleifsdottir-Steiner., Satman I., Sundquist J., Kaya A. & Wändell P. 

(2011) 
 
Diabetes and impaired glucose tolerance among Turkish immigrants. Diabetes 

Research and Clinical Practice. 92(1),118-123 

 

*Jirwe M., Gerrish K. & Emami A. (2010)Student nurses' experiences of 

communication in cross-cultural care encounters.. Scand J Caring Sci. 24(3):436-44 

 

Karakurt P. & Kaşıkçı M-K. (2012)The effect of education given to persons with type 2 

diabetes mellitus on self-care. International Journal of Nursing Practice. 18(2), 170-9 

 

Kristoffersen N J., Nortvedt F. & Skaug E-A. (2005) Grundläggande omvårdnad: del 1 

Liber AB, Stockholm 

 

Kristoffersen N J., Nortvedt F. & Skaug E-A. (2005) Grundläggande omvårdnad: del 3 

Liber AB, Stockholm 

 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22International%20Journal%20of%20Nursing%20Studies%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Hjelm%20KG%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Bard%20K%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Nyberg%20P%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Apelqvist%20J%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Journal%20of%20Advanced%20Nursing%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/journal/01688227
http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/journal/01688227
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20233352
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20233352
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Karakurt%2C%20Papatya%22||sl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Kaşıkçı%2C%20Mağfiret%20Kara%22||sl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20||jdb%7E%7Ecin20jnh||ss%7E%7EJN%20%22International%20Journal%20of%20Nursing%20Practice%22||sl%7E%7Ejh','');


33 
 

Kristoffersen N J., Nortvedt F. & Skaug E-A. (2005) Grundläggande omvårdnad: del 4 

Liber AB, Stockholm 

 

Kylberg U. & Lidell E. (2002) Omvårdnad vid långvariga sjukdomstillstånd. 

Studentlitteratur AB, Lund 

 

Lunds Universitet (2008) Diabetes vanligare bland invandare.  

http://diabetesportalen.se/arkiv-foer-nyheter/diabetes-vanligare-bland-invandrare/ 

hämtad den 24 september 2012 

 

Lund Universitet (2008) Allvarligare diabetes hos invandrare Retrived from 

http://diabetesportalen.se/arkiv-foer-nyheter/allvarligare-diabetes-hos-invandrare/ 

on 18 October 2012 

 

McCloskey  J., &  Flenniken D. (2010) Overcoming cultural barriers to diabetes 

control: a qualitative study of southwestern New Mexico Hispanics. Journal of Cultural 

Diversity. 17 (3), 110-5  

 

Polit D.F., & Beck C.T. (2008) Nursing research: generating and assessing evidence 

for nursing practice, 8th edition. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins, Philadelphia. 

 

Rehnsfeldt A & Eriksson K .(2004). The progression of suffering implies alleviated 

suffering. Scandinavian Journal of Caring Sciences 18(3), 264-272. 

 

*Råberg Kjøllesdal MK., Telle Hjellset V., Bjørge B, Holmboe-Ottesen G.,& Wandel 

M. 2010 Barriers to healthy eating among Norwegian-Pakistani women participating in 

a culturally adapted intervention.Scand J Public Health. 38(5 ).52-9. 

 

Socialstyrelsen. (2000). Olika villkor – olika hälsa. SoS-rapport 2000:3. Stockholm: 

Fritzes. 

 

Socialstyrelsen (2010). Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 -stöd för styrning 

och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen 

 

Socialstyrelsen (2011). Nationell utvärdering- Diabetesvård- Landstingens och 

kommunernas insatser. Stockholm: Socialstyrelsen 

http://diabetesportalen.se/arkiv-foer-nyheter/diabetes-vanligare-bland-invandrare/
http://diabetesportalen.se/arkiv-foer-nyheter/allvarligare-diabetes-hos-invandrare/
http://ehis.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuTbOk63nn5Kx95uXxjL6nrkevr61KrqewOK%2bwsku4qrQ4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLurtVCzrLBMtqqkhN%2fk5VXj5KR84LPhgeyorj7y1%2bVVv8SkeeyzsEivprVOtK2wTKTc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=5
http://ehis.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuTbOk63nn5Kx95uXxjL6nrkevr61KrqewOK%2bwsku4qrQ4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLurtVCzrLBMtqqkhN%2fk5VXj5KR84LPhgeyorj7y1%2bVVv8SkeeyzsEivprVOtK2wTKTc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21062839
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21062839


34 
 

 

Söderberg S. (2009) Att leva med sjukdom. Norstedts Förlagsgrupp AB 

 

 

*Wallin AM., & Ahlström G.(2010) From diagnosis to health: 

a crosscultural interview study with immigrants from Somalia. Scand J Caring Sci. 

24(2), 357-65 

 

Wikberg A., &  Eriksson K.(2008) Intercultural caring – an abductive model. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences. 22(3). 

 

World Health Organizations.(2011).Diabetes.  

www.who.int/entity/mediacentre/factsheets/fs312/en/  hämtad den 5 September 2012  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=Wallin%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20102544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=Ahlstr%C3%B6m%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20102544
http://www.who.int/entity/mediacentre/factsheets/fs312/en/

