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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Diabetes mellitus är en av de vanligaste kroniska metabola sjukdomarna i 

världen, många invandrare är drabbade av sjukdomen. När krig och oroligheter uppstår i 

världen får det människor att fly för sina liv och söka skydd i tryggare länder. 

Uppfattningar och omvårdnad av diabetes mellitus ses som en stor utmaning inom 

vården. Stora brister i kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskan har 

identifierats. 

Syfte: Litteraturstudien syfte var att beskriva invandrare med diabetes mellitus 

uppfattningar av sin sjukdom och deras erfarenheter av omvårdnad vid diabetes mellitus 

samt att beskriva undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna.  

Metod: En deskriptiv litteraturstudie baserad på 13 vetenskapliga artiklar inkluderades i 

resultatet. Artikelsökningarna utfördes i databasen PubMed. 

Resultat: Det framkom att invandrare med diabetes uppfattade sin sjukdom som något 

skamligt. Invandrarna upplevde en identitetsförlust när de tvingades ändra sin mat och 

sina kostvanor. Deltagarna upplevde även sin sjukdom som ett fysiskt och psykiskt 

lidande. Erfarenheter beträffande omvårdnaden ansågs bestå av svårigheter och hinder i 

kommunikationen. Även frustrationer över bristen på stöd och resurser från sjukvården 

beskrevs. Deltagarna kom ifrån olika världsdelar men majoriteten av deltagare i denna 

litteraturstudie kom från Asien. 

Slutsats: Mat och kostvanor är betydelsefulla traditioner bland invandrare, ett tillfälle 

till socialt umgänge. En identitetsförlust upplevdes när dessa traditioner måste förändras 

och anpassas efter sjukdomen diabetes mellitus. Skamkänslor för sjukdomen upplevdes, 

deltagarna undanhöll sin sjukdom för att rädda sitt anseende. Frustrationer över 

bristande stöd i omvårdnadsprocessen erfors som negativa aspekter i kontakten med 

sjukvården. 

 

Nyckelord: Diabetes Mellitus, Invandrare, Kvalitativa studier, Omvårdnad, 

Uppfattningar.  



 

 

Abstract  
 

Background: Diabetes mellitus is one of the most common chronic metabolic diseases 

in the world, the disease affects many immigrants, when war and unrest occurring in the 

world get the people to flee and seek refuge in safer countries. Perceptions and care of 

diabetes mellitus sees as a major challenge in healthcare. The communications between 

patients and caretakers looked upon as a great challenge in healthcare.  

Aim:  The purpose regarding this literature study was to describe immigrants affected 

by diabetes mellitus perceptions and their experience of healthcare, also describe the 

investigated group in the articles included. 

Method: A descriptive literature study based on 13 scientific articles was included in 

the results. The search for articles performed in database PubMed. 

Results: Immigrants revealed that living with diabetes regard their illness as something 

shameful. Forced to change their diet and eating habits experienced as a loss of identity. 

The participants regarded their illness diabetes mellitus as a physical and psychological 

suffering. Experience regarding care, were difficulties and obstacles in communication 

between them and healthcare staff. Even frustration for lack of support and resources 

from healthcare institutions described. The participants originated from different parts 

of the world but the majority in this literary study originated from Asia. 

Conclusion: Food and nutrition are important traditions among immigrants an 

opportunity for socializing. A loss of identity experienced when these traditions have 

changed and adapted to the disease diabetes mellitus. Shame for the disease is 

experienced the participants withheld his illness to save his reputation. Frustrations over 

the lack of support in the care process were experienced as negative aspects in dealing 

with health care. 

 

Keywords: Diabetes Mellitus, Immigrant, Nursing, Perceptions, Qualitative studies.  
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1 Introduktion 
 

 Invandrare 1.1

 

Det finns ingen klar definition för begreppet invandrare, men det svenska 

Regeringskansliet fastslår att begreppet enbart bör användas för personer som har flyttat 

från sitt hemland och blivit folkbokförd i ett annat land. Det vill säga en person som har 

invandrat (Arbetsmarknadsdepartementet 2000). I Sverige är 1,6 miljoner människor 

utrikesfödda vilket innebär att var sjätte person är invandrare, i dagsläget finns det 

9 747 355 invånare i Sverige (Statistiska centralbyrån (SCB ) 2015). 

 

När krig och oroligheter uppstår i världen får det människor att fly för sina liv och söka 

skydd i tryggare länder bland annat i Sverige. Invandringen ökade med cirka tio procent 

under 2014 (SCB 2015). Det uppskattades finnas 250 miljoner invandrare i världen år 

2015. USA, Saudiarabien, Ryssland och Förenade Arabemiraten är bland de vanligaste 

länderna som människor emigrerar till. Största migrationsflödet sker från Mexiko till 

USA och från Bangladesh till Indien (Migrationsinfo 2016). Även i Tyskland har 

invandringen ökat under de senaste decennierna (Makowski & Kofahl 2014). I 

dagsläget bor det ungefär 7,3 miljarder människor på jorden (Världskoll 2016). 

 

 Diabetes Mellitus 1.2

 

Diabetes mellitus är en av de vanligaste kroniska metabola sjukdomarna i världen, 

sjukdomen ökar dramatiskt (Wang, Sundquist, Zöller, Memon, Palmér, Sundquist & 

Bennet 2014). Enligt (International Diabetes Federation (IDF) 2016) uppskattas 415 

miljoner människor i världen leva med diabetes mellitus, om inga åtgärder sätts in för 

att ta itu med det växande problemet kommer den globala siffran växa till 642 miljoner 

år 2040. Beräknade siffror på personer med diagnosen diabetes mellitus år 2015; Nord 

Amerika 44,3 miljoner, Syd och central Amerika 29,6 miljoner, Europa 59,8 miljoner, 

Mellanöstern och Nordafrika 35,4 miljoner, Afrika 14,2 miljoner, Sydöstra Asien 78,3 

miljoner och Västra Stillahavsområdet 153,2 miljoner (IDF 2016). Diabetes mellitus är 

en metabolisk störning som kännetecknas av kroniskt högt blodsocker med störningar 

på kolhydrat, fett och protein ämnesomsättningen vilket leder till en sämre 

insulinaktivitet. Enligt (World Health Organization (WHO) 2016) dödar diabetes 3,4 

miljoner människor per år globalt. Diabetes mellitus typ 1 är en autoimmun sjukdom 
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där kroppens eget immunförsvar angriper sina egna insulinproducerande celler i 

bukspottskörteln som förstörs och slutar producera insulin. Glukoshalten i blodet stiger 

och det måste tillföras insulin utifrån för att patienterna ska överleva. Sjukdomen kan 

uppkomma i alla åldrar men det är mest barn och ungdomar som drabbas. Diabetes 

mellitus typ 2 börjar ofta sakta och smygande, patienterna kan vara drabbade av 

sjukdomen sedan flera år tillbaka utan att ha vetskap om det. Patienterna utvecklar 

insulinresistens i vävnaden och en okänslighet för insulin uppstår. Bukspottkörtelns 

insulinproducerande celler har börjat bli slöa och producerar insulin allt långsammare. 

Kroppens celler får allt mindre näring på grund av insulinbristen. Sjukdomen börjar i 

regel vid 40 årsåldern, en viss ärftlighet finns. En livsstil med minskad fysisk aktivitet 

och ett ökat intag av glukos och fett gör ofta att vikten ökar och risken blir då högre att 

drabbas av diabetes mellitus typ 2. Diabetes mellitus typ 2 kallas ofta för en 

livsstilssjukdom eller åldersdiabetes. Många invandrare är drabbade av diabetes mellitus 

typ 2. Diagnosen diabetes mellitus innebär oftast att en stor livsstilsförändring krävs 

med känslor av förvirring och osäkerhet som följd. Det råder kunskapsbrist kring hur 

invandrare uppfattar denna sjukdom (Dammen Mosand & Stubberud 2011). 

 

 

 Uppfattningar av kroniska sjukdomar 1.3

 

Kronisk sjukdom uppfattas ofta som en begränsning i det dagliga livet med bland annat 

en bristande förmåga till arbete. Hälsoproblem som smärta, trötthet och fysiska hinder 

är vanliga symptom. Omfattningen av de fysiska, psykiska och sociala problem som 

patienter med kroniska sjukdomar uppfattar varierar starkt från patient till patient, även 

hos patienter med samma sjukdom eller sjukdomsgrad (Boot, Heijmans, van der Gulden 

& Rijken 2008). En viktig del i omvårdnadsarbetet är att sjuksköterskan fokuserar på 

patientens uppfattning av sin sjukdom och tar reda på vad patienten känner här och nu. 

Det underlättar och hjälper patienten med att uthärda sin sjukdom (Nortvedt & Grönseth 

2011). 

 

 Omvårdnad vid Diabetes Mellitus 1.4

 

God omvårdnad från sjukvården innebär stödjande insatser, utbildning och uppmuntran 

till att hantera patienternas sjukdom (Boström, Isaksson, Lundman, Graneheim & 

Hörnsten 2013). Omvårdnaden ska utgå från patienten och ska ses som en helhet där 

både kropp och själ ingår. Patienten ska kunna göra egna val och ta eget ansvar över sitt 
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liv (Willman 2009).  Personcentrerad omvårdnad innebär att patienten placeras i fokus 

och att sjukvården tar hänsyn till olika kulturer och bakgrunder. Patienten ska känna sig 

bekräftad och respekterad (Socialstyrelsen 2015). Sjuksköterskorna ansåg att om de 

hade en ökad diabetesrelaterad kunskap med en förmåga att kunna informera och 

förmedla den till patienter, anhöriga och kollegor, bidrog sjuksköterskorna till en högre 

kvalité på omvårdnaden. Sjuksköterskorna är beroende av olika typer av stöd från 

kollegor med särskild klinisk kunskap om diabetes mellitus för att kunna tolka och 

agera självständigt på sina kliniska observationer. Detta för att ge en god omvårdnad till 

diabetespatienter (Graue, Dunning, Hausken & Rokne 2013). Det ställs idag stora krav 

på sjuksköterskorna för att de ska kunna ge patienter med diabetes en god omvårdnad. 

En viktig del är att kunna ge patienter information och kunskap om diabetes så att de 

kan ta ansvar för sin behandling och egenvård. Det kommer hela tiden ny kunskap om 

behandlingar och läkemedel vid diabetes, så det gäller för sjuksköterskorna att hålla sig 

uppdaterade. Det är mycket viktigt att se patienten framför sig, lyssna och ta del av 

deras erfarenheter av sin sjukdom för att kunna ge god omvårdnad (Dammen Mosand & 

Stubberud 2011). 

1.4.1 Kommunikation 

 

Kommunikationen mellan patienter och vårdare ses som en stor utmaning inom 

sjukvården. Pedagogiskt och medicinskt stöd hjälper diabetespatienterna till en bättre 

följsamhet i sin sjukdom. Icke-verbal kommunikation, ögonkontakt eller tonläget i 

rösten kan ge tröst och leda till att patienterna känner sig mindre oroliga. En god 

kommunikation kan också förbättra diabetespatienters självkänsla och egenmakt 

(Mulder, Lokhorst, Rutten & van Woerkum 2015). Sjuksköterskan behöver göra en 

bedömning av patientens förmåga att kommunicera för att kunna ge adekvat 

omvårdnad.  En viktig aspekt är att det avsätts tid till att möta patienten ansikte mot 

ansikte och uttrycka sig med ett tydligt språk där det inte används svåra ord. 

Kroppsspråk och mimik är viktiga resurser för personer som talar ett främmande språk. 

Landstingen erbjuder tolkservice till patienter som saknar gemensamt språk med 

sjuksköterskan (Carlsson 2009). Olika hinder finns för att få en effektiv kommunikation 

mellan sjuksköterskor och deras patienter. Kraftiga språkbarriärer och sociala fördomar 

påverkar negativt på kommunikationen och äventyrar kulturellt lämplig vård (Plaza del 

Pino, Soriano & Higginbottom 2013). 
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 Teoretisk referensram 1.5

 

Klassisk kommunikationsteori belyser vikten av kommunikationens betydelse för god 

omvårdnad av invandrare med diabetes mellitus. Grundstenarna i kommunikationen 

mellan människor är att det finns en avsändare, ett meddelande och en mottagare. Ett 

meddelande sänds fram och tillbaka mellan avsändaren och mottagaren utan avbrott och 

störningar. Sjuksköterskan kan vara till exempel avsändaren och mottagaren kan vara 

patienten där kommunikationen ses som meddelandet mellan dem. Informationen ska 

vara lätt att uppfatta och förstå, en enkel kommunikation. I en konversation mellan två 

människor krävs det att en person tar första steget och visar ett intresse för att börja 

bygga en relation. Det krävs också att det kommer ett gensvar från den andra personen 

genom att denne tar första steget och bjuder in till en konversation. I omvårdnadsarbetet 

krävs det ett samspel mellan vårdare och patient med ömsesidig respekt, där det även tas 

hänsyn till patientens bakgrund. Det krävs av professionen att sjuksköterskan leder 

kommunikationen till ett yrkesmässigt ändamål (Eide & Eide 2009). 

 

 Problemformulering  1.6

 

Invandringen ökar både nationellt och internationellt, det centrala i god omvårdnad är 

kommunikation mellan sjuksköterska och invandrarpatienter med diabetes mellitus. 

Kommunikationens betydelse är viktig för att patienterna ska förstå sin sjukdom och 

behandling (Dammen Mosand & Stubberud 2011). När patienterna inte förstår 

informationen från sjukvården blir deras följsamhet till behandlingsrekommendationer 

sämre. Det leder till sämre hälsa hos patienten och en sämre livskvalité (Carlsson 2009). 

En litteratursammanställning över forskningsläget behövs för att ge sjuksköterskor en 

bredare kompetens i kommunikationens betydelse för omvårdnaden av invandrare med 

diabetes mellitus. Hänsynstagande till patienternas kultur och bakgrund är också en 

viktig aspekt i omvårdnaden. Även kunskap om invandrares uppfattningar om sin 

sjukdom behövs för att sjuksköterskan ska få en bättre förståelse för deras situation 

(Dammen Mosand & Stubberud 2011). Det är av stor vikt för patienterna att de förstår 

informationen de får och att sjuksköterskan förvissar sig om att patienterna har förstått 

budskapet (Eide & Eide 2009). 
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 Syfte 1.7

 

Att beskriva invandrare med diabetes mellitus uppfattningar av sin sjukdom 

och deras erfarenheter av omvårdnad vid diabetes mellitus samt att beskriva 

undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna 

 

 Frågeställning 1.8

 

1. Hur uppfattar invandrare med diabetes mellitus sin sjukdom? 

2. Hur beskriver invandrare med diabetes mellitus sina erfarenheter av omvårdnad? 

3. Hur beskrivs undersökningsgruppen i artiklarna? 

 

2 Metod 

  
 Design 2.1

 

Denna litteraturstudie har en deskriptiv design med fokus på människors erfarenheter av 

ett fenomen (Polit & Beck 2012). 

 

 Databaser 2.2

 

Den databas som användes till litteraturstudien var PubMed, denna databas anses ha ett 

brett urval inom omvårdnadsforskningen (Polit & Beck 2012). 

 

  Sökstrategier/Sökord/Urvalsstrategier 2.3

 

Artiklarna tidsbegränsades till åren 2005-2015 och sökningarna filtrerades via 

Högskolan i Gävles (Higs) proxyserver i PubMed. Identifieringen av de rätta MeSH 

termerna utfördes via Karolinska Institutets MeSH databas. Sökorden kombinerades 

med AND (booleska sökord) som strategi för att begränsa och tydliggöra sökningarna. 

Sökorden valdes utifrån studiens syfte: Qualitative research, Immigrants, Diabetes 

Mellitus. Fritextsökning utfördes på orden: Diabetes Mellitus, Immigrants, Emigrants, 

Perceptions, Refugee, för att ge ytterligare sökträffar i PubMed. Inklusionskriterierna 

för studien var invandrare med diabetes mellitus, dessa kriterier användes vid 

sökningarna av artiklarna. Exklusionskriterier för studien var alla typer av 

litteraturstudier och rent kvantitativa artiklar, i artiklarna med mixad metod 

exkluderades de kvantitativa delarna (Polit & Beck 2012). I Tabell 1 redovisas 

sökningarna. Sökningarna i databasen identifierades till 71 artiklar. Dessa artiklars titel 
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och abstrakt lästes igenom noggrant. På grund av att artiklarna inte var skrivna utifrån 

invandrarnas perspektiv förkastades 40. De resterande 31 artiklarnas abstrakt och 

resultat lästes och granskades först separat sedan tillsammans. De 18 dubbletter som 

upptäcktes förkastades.  I de kvarvarande 13 artiklarna granskades abstract och resultat 

mer utförligt. Artiklarna fördelades och lästes på varsitt håll och sedan tillsammans. 

. 

Tabell 1 Utfall av databassökningar 

Databas Söktermer Begränsningar Antal 

träffar 

Valda 

källor 

PubMed Qualitative research(MESH) AND 

Immigrants (MESH) AND diabetes 

mellitus (MESH) 

2005-2015, 

filtrering via 

Hig:s 

proxyserver, 

Full text 

14 10 

PubMed Qulitative research (MESH) AND diabetes 

mellitus (MESH) AND refguee 

 

2005-2015, 

filtrering via 

Hig:s 

proxyserver, 

Full text 

3 1 

PubMed Qualitative research AND Immigrants 

AND diabetes mellitus  

2005-2015, 

filtrering via 

Hig:s 

proxyserver, 

Full text 

22 2 

PubMed Diabetes mellitus AND Immigrants AND 

perceptions 

2005-2015, 

filtrering via 

Hig:s 

proxyserver, 

Full text 

20      0* 

PubMed Diabetes mellitus AND Emigrants AND 

perceptions 

2005-2015, 

filtrering via 

Hig:s 

proxyserver, 

Full text 

12 0* 

Antal valda 

artiklar 

  71 13 

*Samtliga artiklar var dubbletter.  
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Figur 1: Flödesschema över urvalsprocessen 

 

 

Dataanalys 

De 13 inkluderade artiklarna fördelades och resultatdelen lästes i flera omgångar. Vid 

första omgången gjordes en separat genomläsning, de delar i resultatet som svarade på 

syftet färgkodades. Därefter jämfördes de separata färgkodningarna för att granskningen 

skulle vara så objektiv som möjligt och för att säkerhetsställa att samma text färgkodats 

i artiklarna. Vid granskningen av färgkodningen grupperades texten med siffror, utifrån 

syfte och frågeställningar. De färgkodade delarna  med tillhörande siffror lyftes ut för 

att analyseras och identifiera likheter och skillnader som bearbetades till olika 

ämnesområden med tillhörande underrubriker se Tabell 2. Inom varje underrubrik 

syntetiserades fakta som artiklarna innehöll. I den artikel som hade en mixad metod 

40 artiklar 

förkastades. 

De var inte 

skrivna 

utifrån 

invandrarnas 

perspektiv  

 

13 artiklar återstod 

och inkluderades i 

studien 

31 artiklars abstrakt 

och resultat 

granskades 

71 artiklar hittades i 

PubMed  

 

18 dubbletter 

förkastades                      
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användes bara den kvalitativa delen av studien. Artiklarna redovisas tydligt i Bilaga 1: 

Tabell över den metodologiska aspekten med följande rubriker; Författare, publikations 

år och land, Titel, Design, Undersökningsgrupp, Datainsamlingsmetod, 

Dataanalysmetod. För att besvara den metodologiska frågeställningen lästes samtliga 

artiklars redogörelser för undersökningsgruppen flera gånger noggrant. Fakta om 

undersökningsgruppen färgmarkerades och samanställdes sedan under rubriken 

undersökningsgrupp se Bilaga 1. Undersökningsgruppen redogörs även under rubriken: 

Beskrivning av undersökningsgruppen i löpande text. I Bilaga 2: Resultattabell, 

redovisas resultattabellen med följande rubriker; Författare, Syfte och Resultat. (Polit & 

Beck 2012). 

 

 Forskningsetiska överväganden 2.4

 

Granskningen av artiklarna utfördes så objektivt som möjligt utan personliga 

värderingar och åsikter. Ingen plagiering och förfalskning av litteraturstudien har 

genomförts. Artiklarna till litteraturstudien har tagit hänsyn till etiska överväganden. De 

referenser och källor som användes i studien var noggrant redovisade (Polit & Beck 

2012).  
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3 Resultat 
 

Resultatet presenteras under två ämnesområden som utgår från invandrare med diabetes 

mellitus uppfattningar av sjukdomen och erfarenheter av omvårdnad. Följande 

ämnesområden skapades: Uppfattningar av sjukdomen och erfarenheter av omvårdnad. 

Under valda ämnesområden presenteras underrubrikerna: Skam, Kost och matvanor, 

Fysisk och Psykisk ohälsa, Kommunikation och Emotionellt. Den metodologiska 

frågeställningen presenteras sist i resultatdelen under rubriken: Beskrivning av 

undersökningsgruppen. 

 

 

Tabell 2 Presentation av frågeställningarnas ämnesområden och underrubriker 

Frågeställningarnas ämnesområden: Underrubriker: 

Uppfattningar av sjukdomen Skam, Kost och matvanor, Fysisk och 

Psykisk ohälsa  

Erfarenheter av omvårdnad Kommunikation, Emotionellt 

 

 

 

 Uppfattningar av sjukdomen 3.1

3.1.1 Skam 

 

Flera av deltagarna uppfattade sin diabetes mellitus som något skamligt. De kände en 

stor oro och rädsla för att vara en börda för sin familj och sitt sociala umgänge. Flera 

deltagare hemlighöll sin diagnos för att slippa bli utpekade som annorlunda. De valde 

att hålla diagnosen inom familjen, deltagarna önskade inte se sig som sjuka. Skammen 

fick deltagarna att isolera sig ifrån det sociala livet, de ville inte tynga sina vänner med 

sin sjukdom (Leung, Bo, Hsiao, Wang & Chi 2014; Pistulka, Winch, Park, Han & Kim 

2012; Yilmaz-Aslan, Brzoska, Bluhm, Aslan & Razum 2014 ). En av deltagarna ansåg 

sin diabetes värre än att få cancer, eftersom cancer ofta går att bota. Vissa ansåg 

diabetes diagnosen som ett personligt misslyckande (Nam, Song, Park & Song 2013). 

 

 

 



 

10 

 

3.1.2 Kost och matvanor 

 

Identiteten hos invandrare med diabetes mellitus är väldigt starkt bundet till deras kultur 

och kostvanor. Vissa deltagare fick känslan av att de tappade sin identitet och sitt 

ursprung, när det fordrades att de måste ändra sina kostvanor (Kohinor, Stronks, 

Nicolaou & Haafkens 2011). Många ansåg det besvärligt att kontrollera sitt begär efter 

särskild mat och dryck, ett beroende som var svårt att hantera och ändra på. Det var 

även svårt att undvika de produkter som ansågs vara onyttiga sett utifrån deras 

traditionella kost som till exempel vitt ris och vitt bröd. Vissa deltagare hade svårigheter 

med att balansera och välja rätt näringsinnehåll i den nya kosten, det var också 

påfrestande att välja hälsosamma matvaror. Deltagarna kände sig bundna av att följa en 

sträng diet. De följde den rekommenderade kosten men de hade svårt att ändra sin 

traditionella kosthållning. Det ansågs vara en personlig uppoffring och det var 

besvärligt att vänja sig med den nya kosten (Hu, Amirehsani, Wallace & Letvak 2013; 

Kohinor et al.2011; Wallin, Löfvander & Ahlström 2007). Några deltagare ansåg att 

lightprodukter och fettsnåla maträtter var oaptitliga och av låg kvalité (Leung et al. 

2014). Många erfor en avsaknad av familjens stöd vid kostförändringarna som krävs vid 

diabetes, familjen förstod inte vad det innebar att ha sjukdomen. Deltagarna ville inte att 

den övriga familjen skulle bli lidande av deras kostrestriktioner (Hu et al. 2013; Leung 

et al. 2014). Flera deltagare beskrev att det var svårigheter med att laga två olika 

måltider, en till sig som var anpassad efter diabetes och en måltid till sin partner som 

inte ville äta den anpassade kosten (Nam et al. 2013). Gästfriheten kräver även att det 

alltid måste finnas mycket mat till eventuella gäster enligt några av deltagarna. Deras 

traditionella matlagning tillagades på känsla inte efter något recept. Det var även svårt 

att begränsa måltider till tre gånger per dag, när det enligt deltagarnas traditioner alltid 

ska finnas maträtter tillgängliga (Kohinor et al. 2011).                                                                                                                                                                                                          

 

3.1.3 Fysisk och psykisk ohälsa 

 

Invandrarna med diabetes mellitus upplevde sin sjukdom som ett psykiskt och fysiskt 

lidande (Hu et al. 2013). Många upplevde fysiska symptom från sin diabetes, de kände 

sig orkeslösa, utmattade, svaga och hade problem med yrsel. En del kände sig skakiga i 

hela kroppen (Barko, Corbett, Allen & Schultz 2011). Vissa hade andra negativa 

effekter som ögonproblem, bensmärtor, impotens och sömnsvårigheter (Wallin, 

Löfvander & Ahlström 2007). Några beskrev att de var ständigt oroliga för att få 
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diabeteskomplikationer som t.ex. att tvingas amputera fingrar eller ben (Kahn et. al. 

2013).  

 

Psykiska symptom som deltagarna upplevde var en avsaknad av motivation till arbete 

och till sin vardag. En del var apatiska och orkade inte kliva ur sängen på morgonen. 

Några upplevde även stressymptom, depression och en minskad energi. Ett minskat 

självförtroende och känslor av att tappa kontrollen upplevdes. Vissa kände att de 

förlorat sin kulturella och sociala status. De upplevde sig utanför och misslyckade 

(Barko et al. 2011;Mandersson & Kokanovic 2009). En av deltagarna beskrev en känsla 

av stor sorg och ledsamhet (Hu et al. 2013). Det förekom dock att några få deltagare 

som levde med diabetes såg sin sjukdom som en resurs till att dela med sig av sin 

kunskap och ge sitt psykosociala stöd till andra i samma situation (Pistulka et al. 2012). 

 

 

 

  Erfarenheter av omvårdnad 3.2

3.2.1 Kommunikation 

 

Invandrarna med diabetes mellitus erfarenheter av sina låga språkkunskaper i det nya 

hemlandets språk ansågs stressande. Det sågs som ett hinder vid kontakterna med 

sjukvården. Vilket försvårade förståelsen av omvårdnadsinformationen. Andra uttryckte 

sin frustration över de långa väntetiderna på en tolk och att tolken var oprofessionell 

(Chun, Chesla & Kwan 2011). Vissa deltagare upplevde svårigheter med att förstå 

sjukvårdspersonalens språk vilket utmynnade i att de inte hade någon kontroll över sin 

sjukdom och sjukdomsförloppet (Nam et al.2013). Undervisningsmaterialet på 

modersmålet ansågs vara simpelt och inte helt komplett. De flesta deltagare 

rapporterade att de var missnöjda med översättningen av läromedlen, det ansågs vara 

direkt översatt utan hänsyn till deras kultur (Leung et al. 2014). Vissa deltagare 

upplevde att sjukvårdspersonalen som härstammade från deras hemland som mindre 

artiga och uppmärksamma än sjukvårdspersonalen de träffade i sitt nya hemland. Några 

rapporterade att den tvåspråkiga personalens kunskaper om deras traditionella kost och 

matvanor underlättade deltagarnas hantering av sin diabetes. 

Det förekom dock att vissa upplevde att kvalitén på sjukvården i det nya hemlandet höll 

mycket högre kvalité än vad de fått från sitt ursprungsland. De ansåg sig få mer utförlig 

och exakt hälsoinformation angående sin diabetes (Chun, Chesla & Kwan 2011). 
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3.2.2 Emotionellt 

 

Invandrare med diabetes mellitus erfarenhet av omvårdnaden var att de förstod 

informationen och tog till sig den rekommenderade hälsoinformationen, men att 

förändra sin livsstil ansågs vara ett tufft jobb (Wallin, Löfvander & Ahlström 2007). 

Många deltagare kände sig generade över att de upptog tid och energi från sjukvården 

då de tog upp sina hälsoproblem. Deras erfarenheter var att de kände en rädsla för att bli 

en belastning för sjukvårdspersonalen. De var frustrerade över bristen på stöd och 

resurser från sjukvårdspersonalen, det ansågs även svårt att få kontakt vilket fick 

deltagarna att känna sig hjälplösa (Hu et al. 2013; Leung et al. 2014). Några få deltagare 

uttryckte sin besvikelse över att de inte hade en god relation med sjukvården där de 

kunde lyfta sina frågor och sin oro (Cha et. al. 2012). Ett antal deltagare beskrev 

sjukvårdspersonalen som reserverade, avståndstagande och att de saknade empati. En 

deltagare beskrev att kontakten med sjukvården var endast ett besök där det bara 

informerades om hur diabetesen skulle behandlas medicinskt, viktig information om 

bland annat kosten uteblev (Berterö & Hjelm 2010; Kahn et. al. 2013).  

Några invandrare med diabetes var nöjda med stödet från sjukvården dock förekom det 

att några av deltagarna inte var nöjda med kompetensen hos personalen inom 

diabetesvården (Berterö & Hjelm 2010). 

 

 

 Beskrivning av undersökningsgruppen  3.3

 

Det totala antalet deltagare från de 13 artiklarna var 303, dessa kom ifrån; Sloveninen 

(Barko et al. 2011), Forna Jugoslavien, Mellanöstern (Berterö & Hjelm 2010), Korea 

(Cha et. al. 2012; Nam et al. 2013; Pistulka et al. 2012 ), Kina (Chun, Chesla & Kwan 

2011; Leung et al.2014), Latinamerika/Mexiko (Hu et al.2013), Somalia, Sudan, Burma 

& Cuba (Kahn et. al. 2013), Surinam (Kohinor et al. 2011), Grekland, Kina, Indien, Ö-

samhällen i Stillahavsområdet (Mandersson & Kokanovic 2009), Somalia (Wallin, 

Löfvander & Ahlström 2007) och Turkiet (Yilmaz-Aslan et al. 2014). 

  

I nio artiklar redovisades könsfördelningen till 103 kvinnor och 100 män i studierna 

(Barko et al. 2011; Berterö & Hjelm 2010; Cha et. al. 2012; Kohinor et al.2011; Leung 

et al. 2014; Nam et al. 2013; Pistulka et al. 2012; Wallin, Löfvander & Ahlström 2007; 

Yilmaz-Aslan et al. 2014). I fyra artiklar redovisades inte könsfördelningen (Chun, 
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Chesla & Kwan  2011; Hu et al. 2013; Kahn et. al. 2013; Mandersson & Kokanovic 

2009). 

 

Nio artiklar redovisade hur länge deltagarna levt med diagnosen diabetes, från 6 

månader till 36 år (Barko et al. 2011; Berterö & Hjelm 2010; Kohinor et al. 2011; 

Pistulka et al. 2012; Nam et al. 2013; Wallin, Löfvander & Ahlström 2007; Yilmaz-

Aslan et al. 2014). Samtliga deltagare från en artikel hade fått sin diagnos för minst fem 

år sedan (Mandersson & Kokanovic 2009). En artikel redovisade antalet deltagare 

utifrån hur många år de levt med sin diabetes; 1-5 år: 10, 6-10 år: 10, 11-15 år: 4 , >15 

år: 5 (Leung et al. 2014). En artikel visade att åtta män hade levt med diagnosen 

diabetes 8,4 år (Chun, Chesla & Kwan  2014). Tre av artiklarna redovisade inte detta. 

(Cha et. al. 2012; Hu et al. 2013; Kahn et. al. 2013). 

 

De artiklar som redovisade civilstånd hos deltagarna visade att 94 av deltagarna var 

gifta eller sambo (Berterö & Hjelm 2010; Kohinor et al. 2011; Leung et al. 2014; Nam 

et al. 2013; Pistulka et al. 2012; Wallin, Löfvander & Ahlström 2007). Två artiklar 

visade att två deltagare var ogifta (Berterö & Hjelm 2010; Leung et al. 2014). I fyra 

artiklar redovisades 16 deltagare vara skilda/separerade (Berterö & Hjelm 2010; Leung 

et al. 2014; Nam et al. 2013; Wallin, Löfvander & Ahlström 2007). Från fyra artiklar 

framkom det att tio var änkor eller änkemän (Berterö & Hjelm 2010; Leung et al. 2014; 

Nam et al. 2013; Wallin, Löfvander & Ahlström 2007). Två artiklar visade att elva 

deltagare var ensamstående (Kohinor et al. 2011; Nam et al.2013). Det framkom i en av 

artiklarna att nio var gifta och hade barn, sju levde ensam med barn (Kohinor et al. 

2011). Sju artiklar redovisade inget civilstånd hos deltagarna (Barko et al. 

 2011; Cha et. al. 2012; Chun, Chesla & Kwan 2011; Hu et al.2013; Kahn et. al. 2013; 

Mandersson & Kokanovic 2009; Yilmaz-Aslan, Brzoska, Bluhm, Aslan & Razum 

2014). 

 

Artiklarna visade att 16 deltagare kostbehandlade sin diabetes (Berterö & Hjelm 2010; 

Chun, Chesla & Kwan 2011; Nam et al. 2013; Wallin, Löfvander & Ahlström 2007). 

De deltagare som tablettbehandlade sin diabetes var 108 till antalet (Berterö & Hjelm 

2010; Chun, Chesla & Kwan 2011; Hu et al. 2013; Kohinor et al.2011; Mandersson & 

Kokanovic 2009; Nam et al. 2013; Wallin, Löfvander & Ahlström 2007). Antalet 

insulinbehandlade diabetiker var 28 deltagare (Berterö & Hjelm 2010; Chun, Chesla & 
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Kwan 2011; Hu et al. 2013; Kohinor et al. 2011; Mandersson & Kokanovic 2009; Nam 

et al. 2013; Pistulka et al. 2012).  De deltagare som kombinerade tablett och 

insulinbehandling var nio till antalet (Berterö & Hjelm 2010; Nam et al. 2013; Pistulka 

et al. 2012). En artikel redovisade könsfördelningen på de olika behandlingarna 

deltagarna hade (Berterö & Hjelm 2010). Från två artiklar redovisades att tre deltagare 

avbröt sin behandling, fem deltagare behandlade inte sin diabetes (Kohinor et al. 2011; 

Nam et al.2013). Artiklarna (Barko et al. 2011; Cha et. al. 2012; Kahn et. al. 2013; 

Leung et al. 2014; Pistulka et al. 2012) redovisade inte deltagarnas diabetesbehandling. 

I en av artiklarna redovisades inte om deltagarna behandlades med tabletter eller insulin 

bara att de hade någon av dessa behandlingar (Mandersson & Kokanovic 2009).   
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4 Diskussion 
 

 Huvudresultat 4.1

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva invandrare med diabetes mellitus 

uppfattningar av sin sjukdom och deras erfarenheter av omvårdnad. Litteraturstudiens 

syfte var även att beskriva undersökningsgruppen. Det framkom att invandrare med 

diabetes uppfattade sin sjukdom som något skamligt. Några få deltagare upplevde sin 

sjukdom som en resurs för att dela med sig av sina kunskaper till sitt umgänge. 

Invandrarna upplevde en identitetsförlust när de tvingades ändra sina mat- och 

kostvanor. De upplevde sin sjukdom som ett fysiskt och psykiskt lidande. En erfarenhet 

från deltagarna beträffande omvårdnaden var svårigheter och hinder i kommunikationen 

mellan dem och sjukvården. Emotionella erfarenheter av omvårdnad enligt deltagarna 

var frustrationer över bristen på stöd och resurser från sjukvården. Det framkom dock 

att några få deltagare ansåg sig vara nöjda med stödet de fick från sjukvården. 

Deltagarna kom ifrån olika världsdelar men majoriteten av deltagare i denna 

litteraturstudie kom från Asien. 

 

 

 Resultatdiskussion 4.2

 

Skam är starkt förknippat till sjukdomen diabetes mellitus, stigmatisering är ett socialt 

begrepp och det skiljer sig mycket mellan olika delar av världen (Leung et al. 2014: 

Pistulka et al. 2012; Yilmaz-Aslan et al. 2014). Tidigare forskning visar att skammen 

redan finns hos individerna innan de invandrat till ett nytt land. Många vågar inte tala 

om för utomstående att de är drabbade av diabetes mellitus, de döljer sin sjukdom för att 

rädda sitt anseende. Enligt en statlig bestämmelse i Kina bör individer med diabetes 

mellitus inte bli antagna till gymnasium och universitet (Jaacks, Liu, Ji & Mayer-Davis 

2015). Skammen leder till att andras blickar upplevs som anklagelser, människor har en 

tendens till att se det de vill se eller förväntar sig att se. Bekräftas dessa anklagelser 

förstärks skammen. Mer kunskap och erfarenheter ger patienterna ett mer nyanserat 

synsätt på verkligheten, det kan ge verktyg till att hantera skammen. Den ickeverbala 

kommunikationen är en viktig kunskap i mötet med vården, det sjuksköterskan ser är 

inte hela verkligheten utan hennes egna tolkningar av den. Sjuksköterskans 

yrkeskunskap och förmåga att leva sig in i en annan människas liv skapar en bättre 

förutsättning till god omvårdnad. Dock krävs det en interaktion mellan yrkeskunskap 
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och kommunikation. En öppenhjärtig kommunikation ses som en betydelsefull aspekt 

mellan patienten och sjuksköterskan. En ömsesidig positiv inställning till det 

gemensamma målet skapar ett mod och ger en trygghet hos patienten. Vilket leder till 

att patienten vågar öppna sig och uttrycka sina känslor (Eide & Eide 2009). 

 

Ändringar av sina traditionella mat- och kostvanor ansågs vara en personlig uppoffring 

hos invandrare med diabetes mellitus, dessa vanor är starkt bundna till deras identitet 

och kultur (Kohinor et al. 2011). Matförberedelser och matkonsumtion är fysiska och 

symboliska handlingar som tillämpas för att delge sin identitet, det bekräftas av Weller 

och Turkon (2015). Mat- och kostvanor är ett idealiskt verktyg att använda för att kunna 

förstå de anpassningsbara processerna som invandrare går igenom. Detta på grund av att 

mat ses som ett grundläggande behov som människan har och det definierar de 

mänskliga erfarenheterna (Nordgren 2008). Enligt tidigare forskning informeras de nya 

matvanorna knapphändigt till invandrare med diabetes mellitus, de informeras bara kort 

om vad måltiderna ska innehålla och att de borde motionera och försöka ändra sin 

livsstil. När invandrare tycker det blir svårt med den nya livsstilen får de till svar att äta 

mindre och motionera mer (Brämberg, Dahlborg-Lyckhage & Määttä 2012). En god 

kommunikation vid omvårdnaden av invandrare kräver att sjuksköterskan lyssnar och 

läser av ansiktsuttryck och kroppsspråk men även ser utifrån den kulturella bakgrunden 

patienten har. Olika uppfattningar om hur världen tolkas skiljer sig beroende på vilken 

kulturell bakgrund patienten har. Det som är viktigt att tänka på i 

omvårdnadskommunikationen är att bemästra kulturskillnader inte bara behärska 

språket (Eide & Eide 2009).  

 

Invandrarna med diabetes mellitus upplevde sin sjukdom som ett fysiskt och psykiskt 

lidande (Barko et al. 2011; Hu et al.2013). Ökande nivåer av fysisk aktivitet har visats 

ha en positiv inverkan på den fysiska hälsan och det mentala välbefinnandet. En 

sammanfattad rapport från WHO visar att 150 minuter per vecka av måttlig till kraftig 

fysisk aktivitet kan avsevärt minska risken för att drabbas av diabetes mellitus (Amlani 

& Munir 2014). Sjuksköterskor kan dock ha bristande kunskaper angående betydelsen 

av fysisk aktivitet, informationen når inte alltid fram enligt tidigare forskning (Mulder, 

Lokhorst, Rutten & van Woerkum 2015). Enligt (International Council of Nurses 

(ICN):s etiska kod (2014) är sjuksköterskans övergripande syfte att förebygga ohälsa, 

förhindra sjukdom, återställa hälsa och att minska lidande. Det är viktigt att skapa en 
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balans i kommunikationen mellan informationen och verktygen som sjuksköterskan 

delger patienten. Sjuksköterskan bör ha en fingertoppskänsla hur budskapet levereras. 

Patienten ska inte behöva känna sig överkörd eller tvingad i sin behandling av 

sjukdomen. Sjuksköterskan och patienten behöver arbeta mot ett gemensamt mål, att 

tillsammans bestämma hur omvårdnaden ska utformas. Detta stärks av Hälso- och 

sjukvårdslagen som säger att rätten till självbestämmande ska gynna patienternas 

möjligheter till att ta egna beslut (SFS 1982:763). Sjuksköterskan ska respektera 

patienten och ge tillräcklig och anpassad information. 

 

Den som behärskar ett språk har en större makt än de som inte förstår språket. För att 

behärska ett språk innebär det inte bara att förstå orden utan också förstå helheten runt 

individen (Eide & Eide 2009). Sjukvården förväntar sig att invandrare med en annan 

kulturbakgrund förstår vår kultur och vårt språk, detta förekommer sällan då 

invandrarna och sjuksköterskorna har olika erfarenheter och upplevelser av livet. 

Invandrarna med diabetes mellitus erfarenheter av kommunikation med sjukvården 

upplevdes som stressande och som ett språkligt hinder då deras låga språkkunskaper 

hämmade dem. Även erfarenheter av långa väntetider på tolk och att de var 

oprofessionella ansågs som en stor frustration hos invandrare med diabetes mellitus 

(Chun, Chesla & Kwan 2011). Det finns oftast inte professionella tolkar tillgängliga 

utan sjukvården använder de personer som behärskar språket i patientens närhet t.ex. 

anhöriga eller någon annan som kan deras språk. En nackdel med att använda anhöriga 

som tolk är att vissa patienter inte vill tala om känsliga frågor. Detta stärks av Dammen 

Mosand & Stubberud (2011) att informationen inte blir tillförlitlig och fullständigt 

översatt när familjemedlemmar fungerar som tolk. Eftersom tidsbristen inom 

sjukvården är stor finns inte tiden till att förvissa sig om att översättningen och 

förståelsen för informationen blir optimal för patienten. Det styrker Komaric, Bedford 

& van Driel (2012) som säger att det finns ett stort behov av tillgång till tolkar som har 

en kulturell anpassad utbildning.  

 

Invandrarna med diabetes mellitus emotionella erfarenheter av omvårdnaden var 

frustrationen över bristen på stöd och resurser från sjukvården, de kände sig hjälplösa. 

Sjukvårdspersonalen beskrevs som reserverade och avståndstagande och att de saknade 

empati (Berterö & Hjelm 2010; Hu et al. 2013; Kahn et. al. 2013; Leung et al. 2014). 

Empati behövs från sjuksköterskan för att förstå den känslomässiga situationen 
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patienten befinner sig i. Det är en viktig egenskap enligt tidigare forskning att 

sjuksköterskan kan utveckla en moralisk känslighet, ett holistiskt synsätt är avgörande 

för god omvårdnad (Langius-Eklöf 2013). Det kom även fram att invandrare med 

diabetes mellitus förstod och tog till sig den rekommenderade hälsoinformationen men 

det ansågs svårt (Wallin, Löfvander & Ahlström 2007). Svårigheterna med att förändra 

livsstilen kan övervinnas när kommunikationen fungerar mellan sjuksköterkan och 

patienten. Precis som Eide & Eide (2009) skriver ska kommunikationen vara tydlig och 

klar, en rak väg till målet, inget brus eller överflödig information. 

 

 

  Metodologiska aspekten 4.3

 

Målet för de flesta kvalitativa studier är att framföra en större förståelse av mänskliga 

erfarenheter genom intensiva studier av enskilda fall. Kvalitativa studier bör innehålla 

uppgifter om till exempel kön, civilstånd och varaktighet av sjukdomen. Information 

som redovisas från undersökningsgruppen kan skilja mellan olika studier men den ska 

vara relevant för sammanhanget (Polit & Beck 2012). 

  

Mer än hälften av artiklarna redovisade antalet kvinnor och män som deltog i studien 

(Barko et al. 2011; Berterö & Hjelm 2010; Cha et. al. 2012; Kohinor et al. 2011; Leung 

et al. 2014; Nam et al. 2013; Pistulka et al. 2012; Wallin, Löfvander & Ahlström 2007; 

Yilmaz-Aslan et al. 2014). Även från dessa artiklar redovisade mer än hälften av 

artiklarna hur länge deltagarna levt med sin sjukdom (Berterö & Hjelm 2010; Kohinor 

et al. 2011; Leung et al. 2014; Mandersson & Kokanovic 2009; Pistulka et al. 2012; 

Wallin, Löfvander & Ahlström 2007; Yilmaz-Aslan et al. 2014). Eftersom åtta artiklar 

redovisade deltagarnas olika behandlingar av sin diabetes (Berterö & Hjelm 2010; 

Chun, Chesla & Kwan 2011; Hu et al. 2013; Kohinor et al. 2011; Mandersson & 

Kokanovic 2009; Nam et al. 2013; Wallin, Löfvander & Ahlström 2007; Yilmaz-Aslan 

et al. 2014), stärks trovärdigheten om undersökningsgruppen beskrivs på ett utförligt 

sätt (Polit & Beck 2012). Tre artiklar visade inte tiden deltagarna levt med diabetes 

(Cha et. al. 2012; Hu et al. 2013; Kahn et. al. 2013). Fyra artiklar redovisade inte 

könsfördelningen (Chun, Chesla & Kwan 2011; Hu et al. 2013; Kahn et. al. 2013; 

Mandersson & Kokanovic 2009). Det bedöms vara positivt när majoriteten av artiklarna 

har beskrivit undersökningsgruppen tydligt (Polit & Beck 2012 
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Mindre än hälften av artiklarna redovisade genomsnitstiden deltagarna levt med 

sjukdomen (Barko et al. 2011; Chun, Chesla & Kwan 2014; Kohinor et al. 2011; Nam 

et al. 2013; Wallin, Löfvander & Ahlström 2007). Även dessa artiklar redovisade 

mindre än hälften av deltagarnas civilstånd (Berterö & Hjelm 2010; Kohinor et al. 2011; 

Leung et al. 2014; Nam et al. 2013; Pistulka et al. 2012; Wallin, Löfvander & Ahlström 

2007). Mer än hälften av artiklarna redovisade inte deltagarnas civilstånd (Barko et al. 

2011; Cha et. al. 2012; Chun, Chesla & Kwan 2011; Hu et al. 2013; Kahn et. al. 2013; 

Mandersson & Kokanovic 2009; Yilmaz-Aslan et al. 2014). Även dessa artiklar 

redovisade inte deltagarnas diabetesbehandling (Barko et al. 2011; Cha et. al. 2012; 

Kahn et. al. 2013; Leung et al. 2014; Pistulka et al. 2012). Trovärdigheten och 

helhetsbilden försvagas hos läsarna då varken kön, varaktigheten med sjukdomen, 

civilstånd och behandlingar inte beskrivs i artiklarna. Vilket anses som en klar brist i 

bedömningen av undersökningsgruppen (Polit & Beck 2012).  

 

 

 Metod diskussion 4.4

 

En deskriptiv metod har använts för att beskriva diabetes mellitus och erfarenheter av 

omvårdnad bland invandrare. Detta anses vara en adekvat metod när syftet är att få en 

djupare kunskap om människors erfarenheter och uppfattningar (Polit & Beck 2012). 

 

Databasen som använts var PubMed för att den har ett brett urval inom omvårdnads-

forskningen (Polit & Beck 2012). Sökorden valdes utifrån studiens syfte och 

frågeställningar dessa kombinerades med de booleska sökorden AND, detta ses som en 

strategi för att begränsa och tydliggöra sökningarna (Willman, Stoltz & Bahtsevani 

2011). MESH- termer användes för att specificera sökningarna men vissa MESH termer 

gjorde att det föll bort artiklar. Valet att använda MESH termer gav relevanta artiklar till 

studien men fritextsökning utfördes för att ge ytterligare sökträffar i PubMed till 

litteraturstudien (Polit & Beck 2012). Denna fritextsökning gav ytterligare tre artiklar. 

Det är viktigt att vara medveten om att valet av sökord är avgörande för resultatet. När 

sökordet qualitative research valdes framkom artiklar med individers uppfattningar och 

erfarenheter. Det anses som ett relevant val till studiens syfte och frågeställningar (Polit 

& Beck 2012). Begränsningar som valdes var artiklar äldre än tio år detta för att 

forskningen skulle vara aktuell vilket kan ses som en styrka på grund av att forskning 

inom diabetesvården uppdateras kontinuerligt (Dammen Mosand & Stubberud 2011). 
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Ytterligare begränsningar var att artiklarna filtrerades via Higs Proxyserver, vilket anses 

som en svaghet då artiklar som inte Högskolan i Gävle prenumererade på föll bort. 

Relevanta artiklar kan ha missats med denna begränsning. Sökträffarnas antal uppkom 

till 71 träffar vilket anses som en svaghet. När antalet sökträffar är mindre än vad som 

rekommenderas kan resultatet uppfattas som mindre trovärdigt (Polit & Beck 2012). 

Exklusionskriterier som använts var alla typer av litteraturstudier på grund av att dessa 

är sekundärkällor i motsatts till primärkällor som har en utförligare metod och resultat 

del (Polit & Beck 2012). Den artikel som hade en mixad metod exkluderade den 

kvantitativa delen, den kvalitativa delen användes i studien för att få ytterligare en till 

artikel till litteraturstudien. De 13 valda artiklarna bearbetades först enskilt, tillsammans 

diskuterades och värderades resultaten för att inte missa relevant fakta. Detta val gjordes 

för att påvisa en objektiv granskning och för att säkerhetsställa att inga egna subjektiva 

tolkningar utfördes. Färgmarkeringarna och kodningarna av artiklarnas resultatdel 

underlättade sammanställningen av ämnesområden och underrubriker till 

litteraturstudiens resultat (Polit & Beck 2012). En svårighet i granskningen av artiklarna 

var att de var skrivna på engelska, detta orsakade ibland problem och misstolkningar på 

översättningen av språket. Artiklarna var från nästan alla världsdelar vilket kan ses som 

en styrka, åtta av 13 artiklar hade deltagare från Asien vilket kan göra att de är 

överrepresenterade i undersökningsgruppen. En svaghet med detta är att resultatet 

representeras övervägande från asiater, vilket inte ger ett rättvist resultat. För att få ett 

mer trovärdigt resultat bör minst hälften av artiklarna ta upp fakta hur 

undersökningsgruppen beskrivs, till exempel deltagarnas civilstånd (Polit & Beck 

2012). Utbildningsnivån hos deltagarna redovisades olika på grund av att skolsystemen 

i världen ser olika ut därför uteslöts den informationen.  
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 Kliniska implikationer för omvårdnad 4.5

 

Genom denna litteraturstudie kan personer som arbetar inom hälso- och sjukvården få 

en större kunskap om hur invandrare med diabetes mellitus uppfattar sin sjukdom och 

deras erfarenheter av omvårdnad. En bredare kompetens krävs för att kommunikationen 

mellan invandrare och sjuksköterskor ska bli så optimal som möjligt och ge den bästa 

möjliga omvårdnaden. Sjuksköterskorna bör vara mer vidsynta och öppna för olika 

kulturer och traditioner för att förstå, förmedla information, ta hänsyn och anpassa 

omvårdnaden till personen de har framför sig. Individanpassad omvårdnad kräver 

kunskap om individens kulturella bakgrund och livssituation för att sjuksköterskan ska 

uppnå omvårdnadsmålen. Endast fokus på den medicinska behandlingen bör undvikas 

(Dammen Mosand & Stubberud 2011), individer med diabetes mellitus behöver mer 

omfattande stöd och resurser från sjukvårdspersonalen för att hantera 

livsstilsförändringarna som krävs vid diabetes mellitus.  

 

 Förslag till fortsatt forskning 4.6

 

Fortsatt forskning behövs för att belysa människors olika kulturer och deras starka 

kopplingar till sina traditioner. Detta stärker även Eide & Eide (2009) att sjuksköterskan 

bör utveckla en större kunskap om människors olika ursprung. Utifrån individens 

förutsättningar kan omvårdnaden förbättras för invandrare med diabetes mellitus. 

 

 

 Slutsats 4.7

 

Mat och kostvanor är betydelsefulla traditioner bland invandrare, ett tillfälle till socialt 

umgänge. En identitetsförlust upplevdes när dessa traditioner måste förändras och 

anpassas efter sjukdomen diabetes mellitus. Skamkänslor för sjukdomen upplevdes, 

deltagarna undanhöll sin sjukdom för att rädda sitt anseende. Frustrationer över 

bristande stöd i omvårdnadsprocessen erfors som negativa aspekter i kontakten med 

sjukvården.   
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Bilaga 1 Tabell över den metodologiska aspekten 

Författare 

publikations år & 

studieland 

Titel Design Undersöknings grupp Datainsamlings

metod 

Dataanalysmetod 

Barko, Corbett, Allen, 

Schultz 

2011, USA 

Perceptions of Diabetes 

symptoms and self-

management strategies: 

A cross-cultural 

comparison 

Deskriptiv 10 Rysktalande slaviska invandrar kvinnor 

ålder: 50-79 år; medelålder: 63,8 år. 

Utbildning: grundutbildning; genomsnitt 

11,4 år, 3 av 10 hade högskoleutbildning. 

Boende: i subventionerade bostäder och var 

därmed låginkomst tagare. Genomsnitts tid 

med diagnosen diabetes: 9,2 år. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Beskrivs inte  

Berterö & Hjelm 

2011, Sverige 

Social support as 

described by foreign-

born persons diagnosed 

with type 2 diabetes 

mellitus and living in 

Sweden 

Deskriptiv 24 män och 10 kvinnor. Ålder: 36-73 år; 

medelålder: 56 år för kvinnorna och 56,5 år 

för män. Endast 1 kvinna var över 65 år. 

Deltagarna kom från forna Jugoslaven och 

Mellanöstern. Bosatta i Sverige: 3-50 år; 

genomsnitts tid: 14,5 år. Yrkesstatus: 11 var 

anställda, 7 var arbetslösa, 3 var sjukskriven, 

11 var ålders-pensionärer, 2 studerade. Civil 

status: ogifta/ lever ensam: 0 gifta/sambo: 

27, 5st skilda, 2 änka/änkeman, 33 hade 

barn, 19 hade barnbarn. Tid med diagnosen 

diabetes varierade från 1-36 år; genomsnitts 

tid med diagnosen diabetes: 7,4 år för 

kvinnorna och 13,4 år för män. Kost 

behandlad diabetes: 1 kvinna och 5 män, 

tablettbehandlad: 5 kvinnor och 11 män, 

insulinbehandlad: 3 kvinnor och 6 män, 

tablett och insulinbehandlad: 1 kvinna och 2 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

enligt Creswell 
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män. 

Cha, Yang, Lee, Min, 

Kim, Dunbar, 

Jennings, 2012, USA 

Understanding cultural 

issues in the diabetes 

self-management 

behaviors of Korean 

immigrants 

Deskriptiv 9 män och 11 kvinnor. Ålder: 37-77 år; 

medelålder: 64,5 år. Bosatta i USA: 23,6 år. 

Utbildning: 12 år, 15 har inte fått någon 

utbildning i USA. Medelåldern vid 

diagnosen diabetes: 52,5 år. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

enligt Hsieh and 

Shannon 

Chun, Chesla, Kwan, 

2011, USA 

”So we adapt step by 

step: Accularation 

experiences affecting 

diabetes management 

and perceived health for 

Chinese American 

immigrants 

Jämförande 20 Kinesiska par, där minst en i paret har 

diabetes, alla pratar Kantonesiska. 

Genomsnitts tid med diagnosen diabetes hos 

8 män var 8,4 år. Kost behandlad diabetes: 

1, tablettbehandlade: 17, insulinbehandlade: 

2. 

Tolkande 

fenomenologi 

Översatt och 

tematiskanalys 

enligt Benner, 

Cohen & Steven. 

Hu, Amirehsani, 

Wallace, Letvak, 

2013, USA 

 

Perceptions of barriers 

in managing diabetes: 

perspectives of Hispanic 

immigrant patients and 

family members 

Deskriptiv 

 

73 latinamerikanska/mexikanska invandrare. 

36 med typ 2 diabetes och 37 var 

familjemedlemmar. Medelåldern vid 

diagnosen diabetes: 50 år. Tablettbehandlad 

diabetes: 25, insulinbehandlad: 8 st.  

Tvåspråkig 

bikulturella 

intervju enligt 

Patton 

Tematisk 

innehållsanalys  

Kahn, Vest, Karl, 

TumielBerhalter, 

Taylor, Schuster, 

Glaser, Danakas, Fox, 

2013, USA 

Living with diabetes on 

Buffalo, New York´s 

culturally diverse West 

Side 

Deskriptiv 

 

14 deltagare från Somalia, Sudan, Burma 

och Cuba. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Teoretisk modell 

enligt Borkan, J. 

Kohinor, Stronks,  

Nicolaou, Haafkens 

2011, Nederländerna 

NederländernaConsidea

tions affekting dietary 

behavior of immigrants 

with type 2 diabetes: a 

qalitaive study among 

Surinamese in the 

Netherlands 

Utforskande 32 Afrikan/Hindu-Surinameser, 20 kvinnor, 

12 män. Ålder: 36-70 år; medelålder: 55 år. 

Utbildnings nivå: ingen eller 

grundskoleutbildning: 7, lägre eller 

yrkesutbildning: 9 medel eller högre allmän 

utbildning eller yrkesutbildning: 12, högre 

yrkes högskola eller universitet: 4.  Etnicitet: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Grundad 

teori(Grounded 

Theory) enligt 

Strauss. 
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Hinduism Surinameser: 16, Afrikan 

Surinameser: 16. Religion: Hinduer 14, 

Kristna 11, Muslimer 2, annan religion 3, 

icke troende 2. Civilstatus: 10 bor ensam, 6 

bor ihop med maka/make, 9 bor ihop med 

maka/make och barn, 7 bor ihop med barn. 

Bosatta i Nederländerna: 3-41 år; 

genomsnitts tid: 29 år. Tid med diagnosen 

diabetes: 1-28 år; genomsnitts tid med 

diagnosen diabetes: 9 år. Tablettbehandlad 

diabetes: 22, insulin behandlade: 6, 3 avbröt 

sin behandling, 1 behandlade inte sin 

diabetes. 

Leung, Bo, Hsiao, 

Wang, Chi, 2014, 

USA. 

Health litteracy issues 

in the care of Chinese 

American immigrants 

with diabetes: a 

qualitative study 

Deskriptiv 29 Kineser, 18 män, 11 kvinnor. Medel 

ålder: 63,6 år. Civilstatus: 20 var gifta, 5 var 

skilda/separerad, 3 var änkor, 1 ogift. 

Utbildning: årskurs 6 eller lägre 4st, årskurs 

7-12 13st, ingen examen 4st, examen 8. 

Yrkesstatus: Pensionär: 12, deltid: 9, heltid: 

6, hemmafru: 2 st. Tid med diagnosen 

diabetes: 1-5 år: 10, 6-10 år: 10, 11-15 år: 4, 

>15 år: 5. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 Tematisk 

innehållsanalys 
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Mandersson, 

Kokanovic, 2009, 

Australien 

“Worried all the time”: 

distress and the 

circumstances of 

everyday life among 

immigrant Australians 

with type 2 diabetes 

Utforskande 30 från Kina, Grekland, Indien och deltagare 

från ö-samhällen i stilla havsområdet. Ålder: 

44-87 år majoriteten var över 65 år och inte 

längre arbetandes. Grekerna och deltagare 

från stilla havsområdet hade inte fullgjort 

grundskolan. Kineser och indierna hade 

gymnasieutbildning och vissa hade även gått 

i högskola. 2st av deltagarna hade bott i 

Australien mindre än10 år och den deltagare 

som bott längst 48 år. Alla hade fått 

diagnosen diabetes för minst 5 år sen. Alla 

deltagare var tablettbehandlad eller 

insulinbehandlad. 

Ostrukturerade 

intervjuer 

Grundad teori 

(Rådgivande och 

flexibel strategi för 

analys) 
 

Nam, Song, Park, 

Song. 2013, USA. 

Challenges of diabetes 

management in 

immigrants Korean 

Americans. 

Utforskande  23 deltagare från Korea. Ålder 30-75 år. 

Medelålder 58,5 år. 14 män och 9 kvinnor. 

Utbildnings år: genomsnitt tid: 13,6 år. 

Civilstatus: gifta: 18, singel: 1, änkor: 1, 

skilda: 3 st. Bosatta i USA: genomsnitts tid: 

25,3 år. Genomsnitts tid med diagnosen 

diabetes: 12 år.  Kostbehandlad diabetes: 8, 

tablettbehandlad: 17, insulinbehandlad: 1, 

tablett och insulinbehandlad:1, 4 icke 

behandlade. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsbasderad 

analys 
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Pistulka, Winch, Park, 

Han, Kim, 2012. 

USA. 

Maintaining an outward 

image: A Korean 

immigrants life with 

type 2 diabetes mellitus 

and hypertension 

Deskriptiv 12 deltagare från Korea. 8 kvinnor och 4 

män. Medelålder: 55,9 år. Utbildning: alla 

hade minst gymnasieutbildning, 5 hade 

högskoleutbildning. Yrkesstatus: alla 

arbetade heltid nästan hälften av deltagarna 

var småföretagare. Civilstatus: alla deltagare 

levde med en make/maka några hade även 

barn och barnbarn. Tid med diagnosen 

diabetes: 8 år.  

Ostrukturerade 

intervjuer 

Konstant 

jämförande analys 

enligt Strauss och 

Corbin (1998) 

Wallin, Löfvander, 

Ahlström, 2007 

Sverige. 

Diabetes: a cross-

cultural interview study 

of immigrants from 

Somalia 

Deskriptiv 19 Somalier. 8 män 11 kvinnor. Ålder: 30-

83 år, medelålder: 54,9 år. Tid i Sverige: 1-

14 år; genomsnitts tid 9,9 år. Tid med 

diagnosen diabetes: 1-13 år; genomsnitts tid; 

6,9 år. Civilstatus:11 gifta, 4 

änkor/änkemän, 3 skilda, 1 ogift.  Alla var 

muslimer. Kostbehandlad diabetes: 1, 

tablettbehandlad: 11st, insulinbehandlad: 2, 

tablett och insulin behandlad: 5. 

Tvärkulturella 

intervjuer 

Innehålls analys 

Yilmaz-Aslan, 

Brzoska, Bluhm, 

Aslan, Razum. 2014. 

Tyskland 

Illnes perceptions in 

Turkish migrants with 

diabetes: a qualitative 

study.  

Utforskande 24 turkar 11 män och 13 kvinnor Ålder: 39-

73år. Utbildning: 7 hade ingen formell 

utbildning, 13 hade 2-5 års utbildning och 4 

hade avslutat nian. Kvinnorna hade sämre 

utbildning än männen. Yrkesstatus: 11 

jobbade halvtid, 2 jobbade heltid, 10 var 

hemmafruar och 1 hade inget jobb. Bosatta i 

Tyskland 8-46 år. Tid med diagnosen 

diabetes: 6 mån-36 år. 

Semistrukturerade  

intervjuer 

Innehålls analys 
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Bilaga 2 Resultattabell 

Författare Syfte Resultat 

Barko, Corbett, Allen, 

Armstrong-Schultz 

 

Att jämföra kontraster på upplevda 

symptom vid diabetes mellitus och 

egenvårds strategier mellan Rysk-talande 

slaviska kvinnor med diabetes och icke-

spansk talande, och vita amerikanska 

kvinnor med diabetes 

De slaviska invandrar kvinnorna rapporterades uppleva mer globala 

holistiska symptom på diabetes medan de icke-invandrarna 

rapporterades ha mer specifika fysiska/kroppsliga symtomer. Icke-

invandrar kvinnorna praktiserade mer komplexa egenvårds tekniker 

jämfört med den slaviska gruppen. Bristen på utbildning och 

medvenheten av hypoglykemi kan bidra till mindre medicinering och 

följsamhet hos de slaviska invandrarna, det kan förhindra dem från att 

bli motiverade att delta i sin diabetesegenvård. 

Berterö, Hjelm Att utforska och beskriva betydelsen av 

stöd och dess inverkan på livssituationen 

av att vara utlandsfödd och diagnostiserad 

med diabetes mellitus typ 2 och bo i 

Sverige i relation till kön, ålder och 

varaktighet av sjukdomen  

Erfarenheterna av omvårdnaden beskrevs av deltagarna som ett 

medicinskts stöd, informations stöd och som en hjälp att hantera sin 

diabetes. Deltagarna upplevde att stödet påverkade deras livssituation 

och behovet av stödet relaterades till svårighetsgraden av diabetes 

och skillnader mellan kön och ålder.  

Cha, Yang, Lee, Min, 

Dunbar,Mowinski-

Jennings 

Att utforska potentiella faktorer som 

påverkar egenvårds beteenden hos 

Koreanska invandrare med diabetes 

mellitus typ 2 

Deltagarna uppfattade hur resurser antingen hjälpte eller hindrade 

dem i att hantera sin diabetes. Det som ansågs vara viktigast för 

deltagarna var tid mellan vårdgivare -patient. Deltagarna uttryckte att 

de önskade ha en bättre relation med vårdgivaren där de kunde lyfta 

sina bekymmer och frågor. 

Chun, Chesla, Kwan Att undersöka hur en stark kultur påverkar 

en annan kulturs uppfattning av att 

hantera och uppleva hälsa vid diabetes hos 

Kinesiska invandrare 

Många olika kulturella faktorer uppfattades påverka invandrarna att 

hantera sin diabetes. Språkbarriärer och att de låga språkkunskaperna 

i engelska språket försvårade tillgången till hälsovård.  

Hu, Amirehsani, Wallace, 

Letvak 

Att utforska upplevda hinder bland 

Latinamerikanska invandrare med 

diabetes och deras familjemedlemmar 

Deltagarna diskuterade deras upplevelser att leva med diabetes som 

ett lidande, både fysiskt och psykiskt.  De identifierade svårigheter 

och frustrationer vid medicinering, kost, motion och bristen av stöd 

från både sjukvården och familjen. 
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Kahn, Vest, Karl, Tumiel-

Berhalter, Taylor, Schuster, 

Glaser, Danakas, Fox 

Att utforska uppfattningar, attityder och 

föreställningar om hur invandrare med 

diabetes lever. Den specifika forsknings 

uppgiften var undersöka deltagarnas 

erfarenheter av hur deras diabetes började, 

förståelse om sjukdomen, beskrivning av 

symptomen och deras psykiska och 

emotionella reaktioner på diagnosen. 

Diagnosen upplevdes oftast som en chock för deltagarna, de uttryckte 

känslor som sorg, förnekelser, ilska och depressioner.  

Kohinor, Stronks, 

Nicolaou, Haafkens 

Att undersöka sociokulturella faktorer 

som påverkar matvanorna hos holländska 

surinameser med diabetes 

Surinameserna åt regelbundet sin inhemska kost fast att de var 

medvetna om att kosten behövde ändras. De upplevde svårigheter 

med att ändra sina matvanor, många av deltagarna fick information 

på holländska om holländska matvanor. Det var svårt att förena den 

nya kosten och matvanorna med surinamesisk kost. Dessa nya vanor 

krockar enligt deltagarna med deras traditionella värderingar. 

Leung, Bo, Hsiao, Wang, 

Chi 

Att undersöka varför första generationens 

kinesiska invandrare har svårigheter att ta 

till sig, processa, bearbeta och förstå 

diabetes relaterad information trots att det 

finns översatt material och tolk. 

Första generationens kinesiska invandrares erfarenheter av 

omvårdnad var att svårigheter med att förstå diabetes informationen, 

och i slutändan fatta beslut om sin egenvård. De flesta deltagare 

upplevde att de var missnöjda med översättningen av läromedlet, det 

ansågs vara direkt översatt utan hänsyn till deras kultur. Tre 

huvudteman framkom, kulturella faktorer, strukturella hinder och 

personliga hinder. 

Manderson, Kokanovic Att utforska invandrares yttranden om 

villkor och sociala aspekter. Stress och 

depression tas i beaktning relaterat till 

både det kroniska i diabetesen och 

omständigheterna i det dagliga livet. 

Deltagarna uppfattade att deras diabetes störde förmågan att hantera 

sitt dagliga liv och bidrog till social isolering och en sårad 

självkänsla. Detta ledde till känslor av oro för sin kroniska sjukdom 

och dess komplikationer som stress och depression. De flesta av 

deltagarnas erfarenheter av omvårdnaden från sjukvården var att de 

kände sig obekväma med att konfrontera sjukvården när de inte 

förstod deras instruktioner. 

Nam, Song, Park, Song Att undersöka utmaningar i diabetes 

egenvården bland invandrande koreaner i 

De flesta deltagare ville inte tala om att de hade drabbats av diabetes, 

deras uppfattningar av sjukdomen var att de kändes sig socialt 
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USA, för att vägleda kliniker i kulturell 

och befolkningsinriktad diabetes vård. 

stigmatiserade. Avsaknad av det engelska språket hos deltagarna 

begränsade tillgången till sjukvård. 

Pistulka, Winch, Park, 

Han, Kim 

Att undersöka sjukdomserfarenheter från 

invandrare med diabetes och hypertoni 

och informera om framtida 

åtgärdsstrategier. 

Deltagarnas erfarenheter var att de använda olika strategier för att 

upprätthålla respekt och sin koreanska identitet. En utav strategierna 

var att inte tala om att de var sjuka på grund av att de ville framstå 

som friska och en känsla av att ha kontroll. 

Wallin, Löfvander, 

Ahlström 

Att beskriva erfarenheter från Somaliska 

invandrare om deras 

vardagsliv i Sverige och hur de hanterar 

diabetesrelaterade problem med ifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. 

Fyra teman uppstod: Erfarenheter av stress i vardagslivet, vardagen 

forsätter som förut, förståelsen ger en känsla av kontroll. Männen 

uppfattade att sjukdomen gjorde dem fysiskt svaga. Kvinnorna 

uttrycke att de hade en försämrad hälsa generellt. 

Yilmaz-Aslan, Brzoska, 

Bluhm, Aslan, Razum 

Att utforska tillämpligheten av den 

självreglerande modell av kroniskt sjuka 

turkiska invandrare bosatta i Tyskland, 

diabetes typ 2 har använts som exempel. 

Sju olika centrala dimensioner av sjukdoms uppfattningar kunde 

identifieras. De består av den upplevda varaktigheten av diabetes och 

dess konsekvenser, dess orsaker, dess styrbarhet samt identiteten och 

en känslomässig reaktion på sjukdomen. 
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