
  

Sjuksköterskeprogrammet 180hp 

Vetenskaplig metodik III, Självständigt examensarbete 

KURS 17, 15 hp 

HT 2010 

 

 

SYNEN PÅ EGENVÅRD VID DIABETES HOS 
PERSONER MED OLIKA ETNISKA OCH 

KULTURELLA URSPRUNG  
 
 
 

 

Författare 

Nadia Darwich, Sari Hansen 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMMANFATTNING 

 

Diabetes, speciellt typ 2, är ett växande globalt hälsoproblem. Idag är det cirka 220 miljoner 

människor i världen som är drabbade av diabetes och siffran uppskattas stiga till 366 miljoner 

fram till år 2030.  Sverige är ett mångkulturellt samhälle, vilket ställer högre krav på att hälso- 

och sjukvård ska anpassa omvårdnaden till varje enskild patient med diabetes. Syftet med 

studien var att belysa uppfattningar om egenvård vid diabetessjukdom hos personer med olika 

kulturella/etniska ursprung. Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie där tio 

kvalitativa forskningsartiklar analyserades. En modell för Transkulturell Kompetens har använts 

som teoretisk referensram. Resultat av denna studie visar att det finns kulturella/etniska 

skillnader vad gäller uppfattning om egenvård vid diabetessjukdom, framförallt vad gäller 

kunskap om diabetes, faktorer som påverkar livsstilsförändringar och egenvårdsinsatser, 

religion/tro samt stöd/brist på stöd i olika relationer. Vårdpersonalens förmåga att hantera 

kulturella olikheter och bedriva transkulturell omvårdnad ställer krav på att vårdgivare har 

kunskap om hur kulturella/etniskt ursprung kan påverka synen på egenvård vid diabetes. Ökad 

kunskap kan ge vårdpersonalen trygghet i sitt arbete, vilket bidrar till en mera individanpassad 

och säkrare omvårdnad. 

 

Nyckelord: Diabetes mellitus, egenvård, kulturellt/etniskt ursprung, transkulturell omvårdnad. 

 

 



SUMMARY 

Diabetes, especially type 2, is a growing global health problem. Today there is about 220 

million people worldwide suffering from diabetes and this figure is estimated to rise to 366 

million by the year 2030. Sweden is a multicultural society, which places greater demands for 

health care to adapt to each individual patient with diabetes. The purpose of this study was to 

illuminate the perceptions of self-care in diabetes disease in people with different cultural / 

ethnic origin. The study was conducted as a literature review and ten qualitative research 

articles were analyzed. The Model for Development of Transcultural Competence was used as 

a theoretical framework. Results of this study indicate that there are cultural / ethnic 

differences in perception of self-care in diabetes, particularly in terms of knowledge of 

diabetes, factors that influence lifestyle changes and self-care activities, religion / faith and the 

support / lack of support in different relationships. Health professionals' ability to manage 

cultural differences and maintain transcultural nursing requires that healthcare providers have 

knowledge of how cultural / ethnic origin may influence the perception of self-care in 

diabetes. Increased knowledge can provide health care providers safety in their profession, 

which contributes to a more individualized and safer care. 

 

Keywords: Diabetes mellitus, self-care, cultural / ethnic origin, transcultural nursing.  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

 

1 INLEDNING ................................................................................................ 1 
2 BAKGRUND ............................................................................................... 1 

2.1 Utbredning av diabetes ....................................................................... 1 

2.2 Patofysiologi om diabetes mellitus .................................................... 2 

2.3 Nationella riktlinjer för diabetesvård ................................................. 3 

2.4 Empowermentbaserad omvårdnad vid diabetes ................................ 4 

2.5 Tillämpning av egenvård vid diabetes ............................................... 4 

2.6 Etnicitet och kultur ............................................................................. 5 

2.7 Uppfattning om hälsa och sjukdom ................................................... 6 

2.8 Transkulturell omvårdnad .................................................................. 6 

2.8.1 The Model for Development of Transcultural Competence . 6 

Transkulturell kompetens-modell ...................................................... 6 

3 PROBLEMFORMULERING ..................................................................... 8 

4 SYFTE .......................................................................................................... 8 
5 METOD ........................................................................................................ 8 

5.1 Design ................................................................................................. 8 

5.2 Urval ................................................................................................... 8 

5.2.1 Inklusions- och exklusionskriterier ....................................... 9 

5.3 Datainsamlingsmetod ......................................................................... 9 

5.4 Dataanalys......................................................................................... 10 

6 ETISKA ASPEKTER ................................................................................ 12 
7 RESULTAT................................................................................................ 12 

7.1 Kunskap / uppfattning om diabetes.................................................. 12 

7.2 Komplikationer i samband med diabetes ......................................... 13 

7.3 Egenvård relaterad till diabetes ........................................................ 14 

7.3.1 Blodglukosmätning, mediciner och alternativa mediciner . 14 

7.3.2 Kost i relation till egenvård.................................................. 15 

7.3.3 Fysisk aktivitet i relation till egenvård ................................ 16 

7.4 Religion och tro ................................................................................ 17 

7.5 Kultur och livsstil ............................................................................. 17 

7.6 Stöd/brist på stöd .............................................................................. 18 

7.6.1 Familj och andra närstående ................................................ 18 



7.6.2 Hälso- och sjukvårdspersonal .............................................. 19 

8 DISKUSSION ............................................................................................ 20 

8.1 Metoddiskussion ............................................................................... 20 

8.2 Resultatdiskussion ............................................................................ 21 

8.3 Slutsatser ........................................................................................... 26 

8.4 Klinisk betydelse .............................................................................. 26 

8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling ........................................... 27 

9 REFERENSER ........................................................................................... 28 
 

 

 





 

  1 

1 INLEDNING 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning, och även i yrkeslivet, har vi mött ett stort 

antal patienter med diagnosen diabetes. Många av dessa patienter har olika 

kulturella/etniska ursprung med varierande uppfattningar om hälsa och sjukdom, samt 

hur de själva kan påverka sitt hälsotillstånd. Språksvårigheter och olika kulturella sätt 

att uttrycka sig både verbalt och kroppsligt kan skapa missförstånd mellan patient och 

vårdgivare. Varje individ är naturligtvis mer än sin kulturella eller etniska identitet. Syn 

på sig själv, kön, ålder, utbildningsnivå, socioekonomisk bakgrund samt geografiska, 

politiska och mentala faktorer kan påverka egenvården. För att kunna tillgodose 

kulturella omvårdnadsbehov vill vi genom denna litteraturstudie belysa om och i så fall 

hur olika kulturella/etniska ursprung påverkar uppfattningar av egenvård vid 

diabetessjukdom. 

 

2 BAKGRUND 

2.1 Utbredning av diabetes 

Diabetes är ett växande globalt hälsoproblem. Idag är det ca 220 miljoner människor i 

världen som är drabbade av diabetes (Världshälsoorganisationen [WHO], 2009). 

Siffran uppskattas stiga till 366 miljoner fram till år 2030.  Diabetes beskrivs ofta som 

en västerländsk sjukdom men ökningen är världsomfattande. Framförallt låg- och 

medelinkomstländer, minoriteter och socio-ekonomiskt missgynnade samhällsgrupper i 

industrialiserade länder är i riskzonen. Migranter är specifikt utsatta, vilket kan bero på 

orsaker som lett till migration och påfrestning i samband med anpassningsprocess in i 

ett samhälle med ny främmande kultur. Förändrad livsstil är också en bidragande orsak 

(Hjelm, Mufunda, Nambozi & Kemp, 2003). Största ökningen beräknas ske i 

Mellanöstern, Afrika (framförallt söder om Sahara), Asien (främst Indien och Kina) 

samt Latinamerika. Diabetes typ 2 står för cirka 80-90% av all diabetes globalt (Wild, 

Roglic, Green, Sicree & King, 2004). Orsaker till att diabetes ökar kraftigt beror dels på 

genetiska faktorer och dels på miljömässiga faktorer såsom urbanisering och 

industrialisering. Livsstilen förändras också från traditionellt aktivt liv till mer 

stillasittande, inaktivt och stressigt liv. Alkohol- och tobaksanvändning, 

överkonsumtion av mat samt övervikt har betydelse. Prevalens av diabetes ökar med 
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åldern i alla populationer och det är allt fler människor i världen som blir äldre (Hjelm, 

Mufunda m.fl., 2003).  

 

2.2 Patofysiologi om diabetes mellitus 

Diabetes mellitus är ett tillstånd med metabolisk rubbning som karakteriseras av 

bristande insulinproduktion i beta-cellerna i pancreas (bukspottkörtel), vilket leder till 

ökad halt av glukos i blodet. Insulin är ett livsnödvändigt hormon med många effekter 

på olika celler i kroppen men framför allt ser det till att kroppens celler får sin energi i 

form av glukos (Socialstyrelsen, 2010). 

Målvärden för friska personer: Blodglukos före måltid < 6 mmol/L och två 

timmar efter måltid  < 8 mmol/L. Medelvärdet för långsiktig blodsockernivå, 

HbA1c, ska vara < 6% (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & Östenson, 

2007).  

Berne och Persson (2010) beskriver olika typer av diabetes:  

Typ 1 är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar förstör de 

insulinproducerande beta-cellerna, så att insulinet måste tillföras utifrån. Typ 1 

debuterar oftast under barn- och ungdomsåren. Insjuknandeperioden är kort, ofta 

endast några veckor.  Typiska symtom är ökad törst, stora urinmängder, 

viktnedgång, trötthet och synrubbningar.  

Typ 2 kan antingen bero på bristfällig insulinproduktion i beta-cellerna eller 

nedsatt känslighet för insulin i vävnaderna, s.k. insulinresistens. Typ 2 är den 

vanligaste typen av diabetes, och det är framförallt vuxna som drabbas. 

Insjuknandet börjar smygande och det kan ta flera år innan patienten får sin 

diagnos. Typiska symtom är ökad törst, stora urinmängder, muntorrhet och 

trötthet.    

Graviditetsdiabetes (gestational diabetes mellitus, GDM) kan drabba kvinnor under 

graviditet. Dessa kvinnor har större risk att drabbas av diabetes i en kommande 

graviditet, samt även senare i livet, framför allt typ 2-diabetes. Risken ökar vid 

övervikt, hypertoni och lipidrubbningar. Goda levnadsvanor kan minska denna risk. 

Andra former av diabetes är orsakade av framförallt endokrina sjukdomar, 

pancreassjukdomar, infektioner eller läkemedel (Berne & Persson, 2010). 
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2.3 Nationella riktlinjer för diabetesvård 

Socialstyrelsen (2010) har tagit fram nationella riktlinjer för diabetesvård. De innehåller 

centrala rekommendationer: 

Screening, prevention och levnadsvanor  

Program för att påverka levnadsvanor som leder till viktminskning hos överviktiga, 

samt screening bör erbjudas för personer med ökad risk för att utveckla diabetes typ 2. 

Även insatser mot rökning och alkohol rekommenderas.  

Förebygga diabeteskomplikationer 

Satsning på blodtrycks- och blodfettsänkande behandling kan fördröja eller förhindra 

diabeteskomplikationer som beror på förändringar i blodkärl. Dessa förändringar kan 

leda till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, impotens samt skador på njurar, nerver, 

ögon och fötter.  

Utbildning 

Patientutbildning i egenvård har en central del i diabetesvården. Gruppbaserad 

utbildning rekommenderas, framförallt för patienter med bristande glukoskontroll. För 

personer med annan kulturell bakgrund än den svenska bör kulturellt anpassad 

utbildning i grupp erbjudas. Anpassad kostinformation och eventuella skillnader i 

synen på hälsa och sjukdom ska uppmärksammas. 

Glukoskontroll – egenmätning och läkemedel 

Alla patienter med insulinbehandlad diabetes bör erbjudas möjlighet till egenmätning 

av blodglukos. Anledningar till detta är risk för hypoglykemi, hyperglykemi, behov av 

justering av behandling vid varierande glukosnivåer samt för att nå stabil och 

acceptabel blodglukosnivå på lång sikt. Systematisk egenmätning rekommenderas inte 

för patienter med diabetes typ 2 som inte insulinbehandlas. Mätning kan vara aktuell 

vid vissa situationer t.ex. hastigt svängande blodglukos i samband med infektioner eller 

vid byte av läkemedel. Under graviditet är optimalt HbA1c-värde mycket viktigt för att 

minska risk för fosterskador p.g.a. för snabb tillväxt (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) 2§ ska hälso- och sjukvården 

ge vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska bygga på respekt för 

individens integritet och självbestämmande. Goda kontakter mellan patient och 

vårdgivare ska främjas och vården ska planeras och genomföras i samråd med 

patienten. Socialstyrelsen (2010)  poängterar vikten av förtroendefull relation mellan 

patient och vårdgivare. Det underlättar för patienten att i samråd med vårdgivaren sätta 
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upp realistiska mål för egenvården, på så vis kan vårdgivaren ge det stöd patienten 

behöver för att nå sina mål. För att patient-vårdgivarrelationen ska fungera väl är det 

viktigt att vårdgivaren har kunskap om patientens kultur (Socialstyrelsen, 2010). 

 

2.4 Empowermentbaserad omvårdnad vid diabetes 

Den traditionella sjukvården har utgått ifrån ett compliance-tänkande vilket betyder att 

vårdpersonalen säger vad patienten ska göra och patienten förväntas följa givna 

instruktioner. Det har visat sig vara ineffektivt eftersom vuxna människor vill ha frihet 

att välja och ta eget ansvar (Funnell, 2006).  

 

Empowerment innebär att hjälpa människor att både uppmärksamma och utnyttja sin 

egen inneboende förmåga och styrka att ta kontroll över sin sjukdom. 

Empowermentbaserad omvårdnad bygger på att även om vårdpersonal är experter på 

diabetes så är det patienten själv som är expert på att leva med sin sjukdom (Funnell, 

2006).  Sjuksköterskans roll är att vara flexibel, lyhörd för vad patienten vill, ge 

information och stöd samt bidra med vägledning. Patienten är en aktiv mottagare av 

information och fattar självständiga beslut utifrån sin uppfattning av den egna 

hälsosituationen. Denna maktfördelning innebär att patient och sjuksköterska är 

jämbördiga partners och samarbetar för bästa möjliga egenvårdsinsatser (Wikblad, 

2006). 

 

2.5 Tillämpning av egenvård vid diabetes  

Egenvård är en central del i diabetesbehandlingen. Egenvård är alla de aktiviteter som 

en individ tar initiativ till och gör för att bevara hälsa och välbefinnande. Även 

omgivningens råd och krav kan motivera individen till egenvård (Orem, 2001). 

Beteendet styrs även av upplevelsen av den egna förmågan att utföra olika aktiviteter 

(self-efficacy) samt om individen känner sig kunna påverka sin situation eller inte 

(Hjelm, 2006).   

 

Med hjälp av kost, motion, mediciner, fysisk aktivitet och regelbundna 

blodsockerkontroller kan komplikationer försenas eller förhindras. Det finns personliga, 

mellanmänskliga och miljömässiga hinder för god egenvård av diabetes. Exempel på 
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personliga hinder är egna negativa känslor och attityder, depression, felaktiga 

föreställningar om hälsa, bristande kunskap om diabetes, dålig stresshantering och 

orealistiska förväntningar på egenvård. Mellanmänskliga hinder kan handla om 

familjekonflikter, förvirring angående ansvarsfördelning i egenvård, för lite eller för 

mycket stöd, samt dåliga relationer med vårdteamet. Miljömässiga hinder kan vara 

ostrukturerad tillvaro eller konkurrerande krav från omgivningen (Polonsky, 2002). 

 

Traditionella egenvårdsprogram som poängterar individens eget ansvar har sin grund i 

västerländska samhällen. Men det är inte säkert att samma program passar för alla. Det 

individualistiska programmet passar t.ex. för västerlänningar men traditionellt har latin-

amerikaner starka familje- och släktband med starkt stöd även över 

generationsgränserna. I en framgångsrik egenvård vid diabetes kan det finnas anledning 

att i starkt familjeorienterade kulturer skifta fokus från individuellt ansvar till 

familjeansvar (Weiler & Crist, 2007). Även religiösa traditioner och högtider kan 

inverka på egenvård på olika sätt. Fasta vid t.ex. Ramadan påverkar kostvanor och kan 

medföra att patienter inte tar mediciner enligt ordination eftersom vuxna bör avhålla sig 

från mat och dryck mellan soluppgång och solnedgång. Pilgrimsfärd är en annan form 

av religiös tradition som är påfrestande för diabetespatienter. Långa promenader barfota 

i stark sol och värme kan leda till dehydrering och svårläkta fotsår och infektioner (Hill, 

2007).  

 

2.6 Etnicitet och kultur  

Etnicitet är en gruppidentitet, en social samhörighet med en grupp människor som har 

gemensamt ursprung och egenskaper. Etniska grupper känner intern lojalitet, har 

samma värderingar, seder och normer. De talar samma språk och utövar samma 

religion. Kultur är ett levnadssätt hos ett samhälle och inkluderar alla riktlinjer som 

säger hur individer ska se på världen och bete sig i förhållande till andra. Även andra 

livsmönster såsom konst, klädsel, lagar och moraliska system ingår i detta.  

Kultur överförs från generation till generation med hjälp av symboler, ritualer och 

språk. Personer från olika etniska grupper kan ha samma kulturella särdrag (Jirwe, 

Momeni & Emami, 2009).   

Att inte ta hänsyn till kulturella faktorer inom hälso- och sjukvården kan ha negativa 

konsekvenser för patienten, t.ex. onödig stress eller försämrad läkningsprocess (Zoucha 
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& Husted, 2000). Patienter från andra kulturer kan uppleva vårdkulturen de möter i ett 

främmande land som egendomlig, och vårdpersonal som inte känner till andra kulturers 

seder kan till och med ifrågasätta patientens mentala kapacitet (Dogan, Tschudin, Hot 

& Özkan, 2009).  

 

2.7 Uppfattning om hälsa och sjukdom 

WHO definierar hälsa som "ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte bara en frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning" 

(Lindstrand m.fl., 2006). Hälsa betyder olika saker för olika människor beroende på 

kunskapsnivå och personliga uppfattningar. Inställning till hälsa och sjukdom formas 

kulturellt under uppväxttiden. Den individuella kunskapen tillsammans med personliga 

uppfattningar och det sammanhang individen lever i är avgörande för agerandet i 

hälsorelaterade situationer. Med vetskap om detta kan hälso- och sjukvårdspersonal 

erbjuda anpassad vård utifrån vårdtagares förväntningar i olika sammanhang. På detta 

sätt kan egenvårdsaktiviteter uppmuntras samt missförstånd och konflikter mellan 

patienter och vårdgivare undvikas (Hjelm, 2006).  

 

2.8 Transkulturell omvårdnad 

Transkulturell omvårdnad är aktuell i samband med migration och integration av olika 

kulturer. Det är viktigt att vårdpersonalen har kulturell kompetens och färdigheter för 

att anpassa omvårdnaden till patientens värderingar och livsstil (Leininger & 

McFarland, 2002).  

 

2.8.1 The Model for Development of Transcultural Competence 

Transkulturell kompetens-modell 

Papadopoulos, Tilki och Taylor (1998) har skapat The Model for Development of 

Transcultural Competence  - en modell för att utveckla den transkulturella 

kompetensen hos hälso- och sjukvårdspersonal.  

Den består av fyra steg:  

Första steget - Cultural Awareness – innebär att bli medveten om och reflektera över 

sina egna personliga värderingar och övertygelser. Kulturell identitet och dess inverkan 

på hälsouppfattning och hälsobeteende är plattformen för modellen. Medvetenhet om 
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sitt eget kulturarv hjälper också att förhindra etnocentricitet, att sätta sin egen grupps 

normer som standard högst upp i hierarkin.  

Andra steget är Cultural Knowledge. Personliga kontakter med människor från olika 

kulturer ökar vår förståelse för deras upplevda hälsoproblem. Kunskap i sociologi och 

antropologi hjälper oss att förstå traditioner och praxis för egenvård, vilket i sin tur 

underlättar för oss att ta hänsyn till likheter och olikheter. 

 För att nå tredje steget – Cultural Sensitivity – måste vårdpersonal betrakta patienter 

som jämbördiga partners. Genom interpersonella och kommunikativa färdigheter kan 

vårdpersonalen visa acceptans, respekt och empati så att patienter får förtroende för 

vårdgivare, och samverkan på lika villkor kan uppstå.  

För fjärde steget – Cultural Competence – krävs syntes och tillämpning av samtliga tre 

tidigare steg. Olika typer av bedömningar, diagnostiska och kliniska färdigheter är i 

fokus. Den viktigaste delen i detta steg enligt Papadopoulos, Tilki och Taylor (1998) är 

förmågan hos vårdpersonal att känna igen och motstå all typ av rasism, diskriminering 

och förtryckande beteende.  

 

 

 

Figur 1. The Model for Development of Transcultural Competence  
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3 PROBLEMFORMULERING 

Diabetes är ett växande globalt hälsoproblem. Egenvård är en central del i 

diabetesbehandlingen. Patienter med olika kulturella/etniska ursprung kan ha 

varierande kunskaper och uppfattningar om hälsa och sjukdomsbehandling vid 

diabetes, vilket speglar sig i egenvårdsagerandet i hälsorelaterade situationer. För att 

kunna utveckla den transkulturella kompetensen hos hälso- och sjukvårdspersonal och 

ge relevant stöd i egenvård måste egenvårdsförmåga och -insatser hos personer med 

olika kulturella/etniska ursprung identifieras.  

 

4 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att belysa uppfattningar av egenvård vid diabetessjukdom hos 

personer med olika kulturella/etniska ursprung. 

 

5 METOD 

5.1 Design 

Detta är en allmän litteraturstudie vilket enligt Friberg (2006) är en sammanfattning av 

befintliga studier inom ett avgränsat område. Eftersom studien skulle belysa 

patienternas uppfattningar valdes kvalitativ ansats, vilket enligt Forsberg och 

Wengström (2008) innebär att skapa mening, förstå och tolka hur människan upplever 

sin omvärld.  Dahlborg Lyckhage (2006) förklarar att kvalitativ metod har fokus på ett 

fenomens mening för människor i en viss kontext utan krav på generaliseringar. Det är 

viktigt att hälso- sjukvårdspersonal förstår hur patienten uppfattar sin situation och 

vilka specifika behov patienten har, för att kunna omsätta teori i praktiskt 

omvårdnadsarbete (Friberg, 2006).  

 

5.2 Urval 

Vetenskapliga artiklar till denna litteraturöversikt söktes upp på Cinahl with Full Text, 

Medline, Amed, Academic Search Elite och Cinahl Plus with Full Text. Dessa 

databaser är specialiserade på forskning inom hälso- och sjukvård, omvårdnad, 

psykologi och pedagogik. Olika sökord relaterade till diabetes, egenvård och 
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kultur/etnicitet testades för att undersöka antal adekvata träffar som motsvarade syftet 

på studien.  Ämnesordlistor användes för att kontrollera sökordens betydelse samt för 

att hitta passande sökord med synonymer till respektive databas (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). Mer specifika och relaterade termer till huvudsökorden diabetes, 

egenvård och kultur/etnicitet hittades på Cinahl Headings. Trunkering, markering av 

ordstam, användes för att hitta alla böjningsformer av sökorden i databaserna. Boolesk 

söklogik användes för att koppla ihop sökord eller få träffar på något av sökorden med 

hjälp av operatörerna AND och OR (Friberg, 2006).  

 

5.2.1 Inklusions- och exklusionskriterier   

Polit och Beck (2010) poängterar vikten av urvalsstrategi. Är urvalet inte genomtänkt 

blir det svårt att dra slutsatser om resultatets användbarhet i klinisk verksamhet.  

Följande inklusionskriterier valdes: Granskade forskningsstudier (peer review) från 

vetenskapliga tidskrifter. Studierna har kvalitativ ansats och är publicerade år 2005-

2010. Studierna handlar om vuxna > 18 år med diagnos diabetes mellitus typ 1 eller 

diabetes mellitus typ 2. Deltagarna har olika kulturella/etniska ursprung oavsett 

majoritets/minoritetsstatus. Studierna belyser patienternas egenvård vid diabetes oavsett 

sjukdomsduration. Följande exklusionskriterier valdes: Forskningsstudier som handlar 

om graviditetsdiabetes och studier som inte fanns tillgängliga i full text på Röda 

Korsets Högskola, Karolinska Institutet eller Kungliga Tekniska Högskolan.   

 

I två forskningsstudier fanns immigranter som deltagare (araber och fornjugoslaver, 

varav en del var muslimer), i fyra forskningsstudier representerade deltagarna 

minoritetsgrupper (latinamerikaner, afro-amerikaner och amerikanska indianer). 

Resterande deltagare representerade majoritetsgrupper i sina respektive hemländer 

(iranier, svenskar, kineser och ugandier).  

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Inklusionskriterierna gav endast fem adekvata forskningsstudier. Därför utökades 

publiceringsperioden till år 2000, vilket gav ytterligare fem forskningsstudier. Av totalt 

75 träffar valdes sammanlagt tio kvalitativa forskningsstudier, varav en även innehöll 

en kvantitativ del. I analysen har endast den kvalitativa delen redovisats. De 

forskningsstudier som valdes bort hade fokus på andra kroniska sjukdomar såsom HIV 
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och neurologiska sjukdomar, var studier där deltagarna hade psykiska diagnoser som 

kunde påverka egenvård vid diabetes, studier med inriktning endast på vårdpersonalens 

eller närståendes perspektiv samt studier som inte direkt kunde relateras till syftet på 

uppsatsen. Resultat av sökning ses i tabell 1 artikelsökning. I tabellen framgår använda 

databaser, sökord, hur sökord och sökningar har kombinerats, använda begränsningar, 

antal träffar per sökning samt antal artiklar som valts ut till resultat vid varje sökning. 

 

Tabell 1.  Artikelsökning 

Sökning Databas Sökord Begränsning Antal träffar Valda artiklar 

1. 

 

Cinahl with 

Full Text, 

Medline, 

Amed, 

Academic 

Search Elite 

Cinahl Plus 

with Full Text 

Diabetes 0 711076 0 

2. Se sökning 1.  “Self Care” 

OR” Self 

Medication” 

OR “Blood 

Glucose Self 

Monitoring”  

0 57747 0 

3.  Se sökning 1.  *cultur* OR 

ethnic* OR 

*migrant* OR 

minorit* 

0 2899426 0 

4.  Se sökning 1.  Sökning 

1+2+3 

Peer reviewed 

Adult 

År 2000-2010 

721 0 

5.  Se sökning 1.  Qualit* stud* 

OR qualit* 

interview* 

Peer reviewed 

Adult 

År 2000-2010 

34571 0 

6. Se sökning 1.  Sökning 4+5 Peer reviewed 

Adult 

År 2005-2010 

49 5 

7. Se sökning 1.  Sökning 4+5 Peer reviewed 

Adult 

År 2000-2010 

75 5 

 

 

 

5.4 Dataanalys 

De kvalitativa studierna lästes igenom flera gånger. Detta gav en djupare förståelse för 

materialet och minskade risken för att relevant information skulle utelämnas eller 

förvanskas. Därefter diskuterades studierna för att se om samma analyser gjorts samt 

för att se om syftet besvarades (Friberg, 2006; Polit & Beck, 2010). En 

sammanställning av samtliga forskningsstudiers resultat gjordes i en artikelmatris (se 
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bilaga 1) för att skapa en generell överblick och kunna identifiera likheter och olikheter 

mellan forskningsstudierna. Resultat som var förknippade med varandra färgkodades 

och sorterades i grupper. Utifrån detta sammanställdes olika subteman. De subteman 

som var relaterade till varandra bildade nya övergripande teman. Under arbetets gång 

skapades nya subteman för att förtydliga analysen. Exempelvis slogs 

blodglukosmätning, mediciner och alternativa mediciner ihop eftersom justering av 

insulindoser har stark koppling till blodglukosmätning. Även religion och andliga 

behov slogs ihop till religion och tro. Syftet diskuterades under hela analysarbetet för 

att inte tappa fokus. Totalt fastställdes sex teman och fem subteman. Resultat i denna 

studie presenteras utifrån dessa teman och subteman. Citat från forskningsartiklar 

användes eftersom de innehöll värdefull information och förtydligade innebörden i de 

olika teman och subteman. 

 

Tabell 2. Presentation av teman (med fetstil) och subteman 

Artikelnummer: 

Teman / Subteman 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kunskap/uppfattning om diabetes X X X X X X    X 

Komplikationer X   X X X    X 

Egenvård /kontroll   

Blodglukosmätning, mediciner  

och alternativa mediciner 

X X X X X X X   X 

Kost X X X X X X X   X 

Fysisk aktivitet   X  X X X    

Religion och tro X X X  X   X X  

Kultur och livsstil  X X X X X X   X  

Stöd/brist på stöd 

Familj/närstående X X X X X     X 

Hälso- och sjukvårdspersonal X X X  X X X X  X 

 

Utifrån detta resultat har diskussion förts och slutsatser dragits. En viktig del i analysen 

var att reflektera över hur resultaten kan användas i klinisk verksamhet (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006). För att tydliggöra en transkulturell omvårdnad 

analyserades resultatet med deduktiv ansats, vilket innebär att dra en slutsats utifrån 

den information som finns, utan att ha bevis på att det är sant (Lundman & Hällgren 
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Graneheim, 2008). Detta gjordes med utgångspunkt från teoretiska referensramen The 

Model for Development of Transcultural Competence - en modell för att utveckla den 

transkulturella kompetensen hos hälso- och sjukvårdspersonal.  

 

6 ETISKA ASPEKTER 

För att en litteraturstudie som sammanställer tidigare gjorda forskningsstudier ska bli 

etiskt försvarbar måste de inkluderade studierna vara etiskt godkända (Forsberg & 

Wengström, 2008). Eftersom samtliga artiklar i litteraturstudien är publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter utgår vi ifrån att de är etiskt godkända. Alla artiklar i 

litteraturstudien är skrivna på engelska, vilket medför risk för språkliga feltolkningar. 

Avsikten har varit att översätta artiklarna från engelska till svenska så noggrant som 

möjligt för att inte förvanska resultatet.  

 

7 RESULTAT 

Resultatet baserades på de i analysen framarbetade teman och subteman.  

7.1 Kunskap / uppfattning om diabetes 

De svenska patienterna med diabetes typ 2 ansåg att endast diabetes typ 1 är en riktig 

diabetes. Få kände till att diabetes är ärftlig och att övervikt/fetma är en bidragande 

orsak till att sjukdomen debuterar. Kunskaper i anatomi och fysiologi var begränsade. 

Alla kände till att sjukdomen är relaterad till pancreas men få hade kännedom om var 

den sitter och hur den fungerar (Holmström & Rosenqvist, 2005). Även ugandier hade 

begränsade kunskaper om både kroppens funktion, orsaker till diabetes, pancreas 

funktion och effekter från insulin (Hjelm & Nambozi, 2008). De flesta ugandier hade 

många symtom vid insjuknandet men de misstänkte inte diabetes utan framförallt 

HIV/AIDS eller malaria. Männen visste inte hur länge sjukdomen skulle pågå medan 

kvinnorna däremot uppfattade diabetes som en livslång sjukdom (Hjelm & Nambozi, 

2008). Svenska män i Hjelm m.fl. (2005) studie fick ofta sin diagnos när de sökte vård 

för andra sjukdomar, arabiska och fornjugoslaviska män fick diagnos i samband med 

sjukhusvård p.g.a. svåra symtom relaterade till diabetes. Arabiska män och kvinnor 

reagerade med att bli mest ledsna över diagnosen och började söka efter information 

om sjukdomen. De var också mest benägna att söka vård för att hantera motgångar i 
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behandling av sjukdomssymtom. Svenska kvinnor var i allmänhet mest aktiva i 

egenvården. Uppfattningar angående orsaker till diabetes hos arabiska och 

fornjugoslaviska män och kvinnor var brist på social anknytning i Sverige och 

emotionell stress relaterad till invandring (Hjelm, Bard, Nyberg & Apelqvist, 2003; 

Hjelm, Bard, Nyberg & Apelqvist, 2005). 

 

De iranska patienterna upplevde sjukdomen som ett stressigt och besvärande tillstånd. 

De hade stark tilltro till läkarnas kompetens och följde deras rekommendationer utan 

att ifrågasätta. Diabetesutbildning genom sjukvården gav dem en realistisk bild av 

sjukdomen och ökade kunskaper för att kunna fatta relevanta beslut om sin egenvård 

(Abdoli, Ashktorab, Ahmadi, Parvizi & Dunning, 2008).  

 

Latinamerikaner underströk etnicitet och ärftlighet som orsak till diabetes. Andra 

orsaker som nämndes var framförallt stress och kost (Carbone, Rosal, Torres, Goins 

& Bermudez, 2007). Amerikanska indianer hade kunskap om att kost, brist på motion 

och övervikt/fetma är orsaker till diabetes. Några associerade sjukdomen till att de 

bodde i en stad (Lautenschlager & Smith, 2006).  

 

7.2 Komplikationer i samband med diabetes 

De svenska patienterna var rädda för komplikationer, framför allt i ögon och fötter. 

Vissa komplikationer som patienterna hade, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, 

relaterades inte till diabetes (Holmström & Rosenqvist, 2005). Rädsla för 

komplikationer ökade motivationen hos ugandiska män och kvinnor samt arabiska män 

att följa egenvårdsrekommendationer om kost, motion, regelbunden medicinering och 

blodglukosmätning. För arabiska män bidrog även traditionella hierarkiska strukturer 

som ålägger befolkningen i sitt hemland att lyda myndigheter, vilket gör patienterna 

mindre självständiga med att fatta egna beslut i egenvården (Hjelm m.fl., 2005;  Hjelm 

& Nambozi, 2008). Ökad kunskap om diabetes ledde till rädsla för komplikationer 

bland de iranska patienterna och påverkade deras förmåga att acceptera sjukdomen. 

Andra diabetikers lidande av komplikationer ökade deras rädsla. En deltagare uttryckte 

”I don´t know any empowered person with diabetes who got married and had children. 

I always see disempowered peers who experienced amputation, dialysis and blindness. 

I´m really afraid” (Abdoli m.fl., 2008, s. 449). För iranier var det nödvändigt att 
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acceptera diabetes som verklighet för att kunna handskas med egenvården. (Abdoli 

m.fl., 2008). Ugandiska, svenska, arabiska och fornjugoslaviska män tog upp impotens 

som en besvärlig komplikation till diabetes (Hjelm m.fl., 2005; Hjelm & Nambozi, 

2008).  

 

Alla kinesiska deltagare i Shiu och Wongs ( 2002) studie såg hyper- och framförallt 

hypoglykemi som ett konstant hot. Dessutom förväntade de sig komplikationer i 

framtiden. Även om de kände sig emotionellt förberedda så tyckte de att tanken var 

fruktansvärd eftersom de skulle bli beroende av andra människor och därmed en 

belastning för familjen. Komplikationer kunde upplevas som ”slow and miserable 

process of dying”, ”worse than cancer” och ”invading every important organ” (Shiu & 

Wong, 2002, s.158).  

 

7.3 Egenvård relaterad till diabetes  

7.3.1 Blodglukosmätning, mediciner och alternativa mediciner 

Nästan alla svenska deltagare utförde egenmätning av blodglukos som en rutin men få 

visste varför och hur de skulle utnyttja informationen. De uppfattade inte 

blodglukosmätningen som ett verktyg för inlärning och en metod för att ta kontroll över 

sjukdomen.  En deltagare formulerade sig ”I do not know the value of  that… I cannot 

say anything about it really. What I could use it for I do not know. I do that they tell me 

to “  (Holmström & Rosenqvist, 2005, s. 150). 

 

Arabiska och fornjugoslaviska män nämnde vikten av blodglukosmätning för att 

förebygga komplikationer (Hjelm m.fl., 2005). De flesta svenska och arabiska 

kvinnliga patienterna kontrollerade sitt blodglukosvärde själva medan de 

fornjugoslaviska kvinnorna föredrog att sjukvårdspersonalen gjorde det. Svenska 

kvinnor justerade insulindoserna relaterat till blodglukosvärdet. Många 

fornjugoslaviska och svenska kvinnor använde alternativa mediciner och 

behandlingar som komplement (Hjelm, Bard m.fl, 2003). Vissa svenskar trodde inte 

att orala mediciner gjorde någon nytta och många var rädda för att ta insulininjektioner 

(Holmström & Rosenqvist, 2005).  Ugandiska män och kvinnor hade fått information 

om vikten av blodglukosmätning men eftersom de tyckte att utrustningen var dyr så 

föredrog de istället att tolka sina kroppsymtom (Hjelm & Nambozi, 2008).  
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De flesta ugandiska män behandlades med insulin, ofta i kombination med tabletter. 

Kvinnorna behandlades med tabletter och kost. Deltagarna ansåg det viktigt att ta 

medicinerna regelbundet. Många använde också örter som alternativ medicin (Hjelm & 

Nambozi, 2008).  För att kunna leva ett så normalt liv som möjligt hade de iranska 

patienterna kontroll över sin diabetes med hjälp av blodglukosmätning: ”I can control 

my disease. I can control blood sugar and diabetes complications. So, I think I´m a 

normal person” (Abdoli m.fl., 2008, s. 450). 

 

Amerikanska indianer kände till vikten av egenkontroll av blodglukos. Men p.g.a. 

misslyckanden med att följa egenvårdsstrategier vad gäller kost och motion tyckte de 

inte det var meningsfullt med regelbundna kontroller (Lautenschlager & Smith, 

2006). De kinesiska patienterna ansåg sig ha lärt sig av sjukvårdspersonal att optimala 

blodglukosnivåer var den enda markören på en god egenvård. Alla tyckte det var 

svårt att hålla värdena stabila, vilket skapade stress. När mätaren inte visade bra 

värden kände de sig misslyckade och uppgav fel värden till sjukvårdspersonal för att 

dämpa sin ångest (Shiu & Wong, 2002).  

 

7.3.2 Kost i relation till egenvård  

Många svenska patienter förstod inte hur sammansättning av måltider påverkar 

blodglukosvärdet men de var välinformerade om fördelarna för överviktiga personer att 

gå ner i vikt och minska fettintaget. Flera svenskar avstod från att äta socker p.g.a. 

rädsla för komplikationer (Holmström & Rosenqvist, 2005). Svenska och 

fornjugoslaviska kvinnor tog ofta upp tallriksmodellen samt reducering av sockerintag, 

vilket gav dem en god grund för egenvården. Arabiska kvinnor betonade mera matens 

betydelse i vardagen. “There is a difference in Arabic and Swedish food. I like food 

rich in fat… When I eat such fatreduced food I feel that I haven´t eaten anything” 

(Hjelm, Bard m.fl., 2003, s. 637). 

Kvinnliga muslimer ansåg det var svårt att följa kostråd p.g.a. traditioner såsom 

Ramadan. Samtidigt kunde traditionerna ge patienten styrka, trygghet samt motivation 

att hantera sin diabetes (Hjelm, Bard m.fl., 2003). Ugandier var informerade om vikten 

av hälsosam kost för diabetiker, förknippat med minskat intag av socker, kolhydrater 

och fett. Samma resultat framkom i forskningsstudien om svenska, arabiska och 

fornjugoslaviska män i Sverige. Icke-svenskarna tog upp att begränsad ekonomi 

påverkade kostvanor (Hjelm m.fl., 2005). ”There is certain food… that is expensive to 
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buy… but for those who are unemployed and on social allowances it is more 

difficult” (Hjelm m.fl., 2005, s. 51).  

Männen i Uganda kände till vikten av regelbundna måltider, av kvinnor var det endast 

vissa som sade sig ha fått den informationen (Hjelm & Nambozi, 2008).  Kostens 

betydelse i traditionella högtider prioriterades av muslimer. De hade behållit sina 

matvanor vid dessa tillfällen oavsett hälsotillståndet. Svenska diabetiker anpassade sina 

matvanor till olika högtider (Hjelm m.fl., 2005). På grund av kvinnornas dominerande 

ställning i matlagningen upplevde latinamerikanska män att det var svårt att ändra 

kostvanor. De ansåg också att arbetsupplägget inte gav dem möjlighet att äta  

regelbundet, vilket påverkade egenvården negativt.  Även kineser tog upp svårigheter 

att i arbetslivet äta hälsosam kost regelbundet (Carbone m.fl., 2007; Shiu & Wong, 

2002). Även om många amerikanska indianer visste att kosten har en viktig betydelse 

för egenvård så hade de flesta inte kunskaper om grundprinciperna angående 

kostbehandling. En del tyckte inte att de fick tillräckligt med information om kost från 

sjukvårdspersonalen, vilket ledde till att få tillämpade kostbehandling som ett sätt att 

påverka sina blodglukosnivåer. I stället för att räkna kolhydrater åt de mindre 

portioner. De som tillämpade kostrekommendationerna gjorde det p.g.a. rädsla för att 

bli insulinberoende (Lautenschlager & Smith, 2006).  

 

7.3.3 Fysisk aktivitet i relation till egenvård  

De svenska patienterna visste att fysisk aktivitet är särskilt viktigt för deras sjukdom 

men orsaken till det var för många oklar. Även sambandet mellan blodsockernivå, 

matintag och motion var svårt för många svenskar att förstå, vilket påverkade 

motivationen till regelbunden fysisk aktivitet (Holmström & Rosenqvist, 2005). De 

flesta ugandiska män var informerade om vikten av motion i form av promenader, 

däremot var det få kvinnor som sade sig ha fått information om motionens betydelse 

(Hjelm & Nambozi, 2008). De arabiska, svenska och fornjugoslaviska kvinnorna tog 

upp promenader som en egenvårdsaktivitet (Hjelm, Bard m.fl., 2003). Även om 

amerikanska indianer kände till att fysisk aktivitet är viktig för egenvården var det 

inte många som motionerade regelbundet. Orsaker till det var bland annat begränsad 

rörlighet, ekonomiska hinder och otrygga miljöer. De som var motiverade till 

egenvård i form av fysisk aktivitet föredrog promenader. Av dem som gick ner i vikt 

för att kontrollera sjukdomen var det få som lyckades behålla sin nya vikt, vilket 

ledde till frustration och nedstämdhet (Lautenschlager, & Smith, 2006).  
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7.4 Religion och tro 

I Polzers (2006) studie om afro-amerikaner framkom att en andlig relation mellan 

vårdgivare och diabetespatient är viktig för hantering av egenvård. Studien poängterade 

vikten av att hjälpa afro-amerikaner med diabetes ur ett andligt perspektiv, vilket ökar 

patienters medvetenhet och motivation att ta ansvar för egenvård. Angående orsaker till 

diabetes ansåg ugandiska kvinnor att det kunde bero på Guds bestraffning eller 

häxkrafter. Många bad till Gud för att förbättra hälsan (Hjelm & Nambozi, 2008). Guds 

upplevda närvaro och vägledning gav latinamerikanerna styrka och tröst, vilket ledde 

till positiva egenvårdsbeteenden (Carbone m.fl., 2007). Arabiska män betonade att en 

viktig orsak till diabetes är Allahs vilja (Hjelm, Bard m.fl., 2003). De iranska 

patienterna stod ut med diabetes med hjälp av deras religiösa tro, vilket underlättade 

acceptansen av diagnosen (Abdoli m.fl., 2008). Religion och andliga alternativa 

behandlingsmetoder visade sig ha en kulturell grund. Amerikanska indianer använde 

läkningsceremonier och dansritualer samt latinamerikaner deltog ofta i gudstjänst för 

att Gud skulle ingripa i behandlingsprocessen (Schoenberg, Stoller, Kart, Perzynski & 

Chapleski, 2004). 

 

7.5 Kultur och livsstil 

En svensk kvinna berättade att hon ville åka på bilutflykt med sin man men vågade inte 

p.g.a. tidsschemat med mediciner, insulin och måltider (Holmström & Rosenqvist, 

2005). För de ugandiska männen (Hjelm & Nambozi, 2008) innebar egenvård att kunna 

förbättra hälsan, förebygga komplikationer och förtidig död. För kvinnorna betydde 

egenvård att kunna leva med sjukdomen. Generellt följde båda könen vårdpersonalens 

råd, orsaker till att inte göra det var brist på råd och information, samt begränsade 

ekonomiska tillgångar till att köpa läkemedel, blodglukosmätare och hälsosam kost. 

Männen poängterade även tidsbrist. Även latinamerikanerna tog upp ekonomiska 

hinder vad gäller inköp av mediciner och kost (Carbone m.fl., 2007;  

Hjelm & Nambozi, 2008). Stress hade negativ påverkan på egenvården hos ugandier, 

araber och fornjugoslaver (Hjelm m.fl, 2005; Hjelm & Nambozi, 2008). Svenska och 

arabiska män (Hjelm m.fl, 2005) definierade hälsa ur ett patogeniskt perspektiv och 

menade att hälsa var frihet från sjukdom. Arabiska och fornjugoslaviska män 

poängterade vikten av sysselsättning. Frustration i samband med arbetslöshet skapade 

inte bara ekonomiska problem utan även konflikter i familjen, vilket höjde 
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blodglukosnivån (Hjelm m.fl., 2005). Både arabiska och svenska kvinnor upplevde att 

ekonomin var en begränsande faktor som påverkade hälsan (Hjelm, Bard m.fl., 2003). 

Iranierna fick ökad självkänsla och tro på sin förmåga till egenvård när de jämförde 

sig med andra diabetiker som hade sämre hälsotillstånd, vilket minskade deras känsla 

av att vara offer för diabetes (Abdoli m.fl., 2008).  

 

Förutom vetenskapliga behandlingar använde äldre diabetiker (indianer, afro-

amerikaner och latinamerikaner) andra alternativ såsom kosttillskott, örter, meditation 

och yoga. De kompletterade traditionella mediciner för att hålla diabetes under 

kontroll och var en del i den holistiska egenvården vid diabetes. De som inte använde 

alternativa behandlingar ifrågasatte deras effektivitet, särskilt med tanke på deras 

höga kostnadsläge (Schoenberg m.fl., 2004). 

 

7.6 Stöd/brist på stöd 

7.6.1 Familj och andra närstående 

För ugandier var stöd från familjen viktigt för att kunna utföra egenvård. Kvinnorna 

poängterade behov av emotionellt stöd och hjälp med hushållssysslor. Männen önskade 

ekonomiskt stöd, uppmuntran och råd (Hjelm & Nambozi, 2008). Muslimska män 

ansåg att traditionella högtider betyder väldigt mycket för hälsan och den sociala 

gemenskapen: ”through these feasts, of course, you can feel enjoyment”… “during 

Ramadan we meet almost daily when we eat together”  (Hjelm m.fl., 2005, s. 52).  

De arabiska och fornjugoslaviska kvinnorna ansåg inte att stöd från familjen 

påverkade deras egenvårdshantering av diabetes. ”I am the one helping all others” 

(Hjelm, Bard m.fl., 2003, s. 638). 

 

Förutom familjens stöd tog iranier även upp vikten av att träffa andra diabetiker i 

samma situation för att utbyta erfarenheter och förstå att de inte var ensamma om 

sjukdomen (Abdoli m.fl., 2008). Stöd från familj och vänner var centralt för 

latinamerikanerna för att klara sin vardag. Familjens roll kunde också uppfattas som 

ett hinder, framförallt när matvanor inte passade en diabetiker. En man uttryckte ”… 

my wife, she gives little importance to my illness…. She cooks foods that I am not 

supposed to eat and if I do not eat them she says that she is not going to prepare food 

for me again” (Carbone m.fl., 2007, s. 205).  
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Kinesiska deltagare kände sig ensamma med sin sjukdom. De upplevde att familj och 

vänner inte hade förståelse för deras lidande, vilket påverkade relationer mellan 

familjemedlemmar negativt. En deltagare berättade att hennes man ville skiljas p.g.a. 

att han inte stod ut med hennes ständiga lidande (Shiu & Wong, 2002).  

 

7.6.2  Hälso- och sjukvårdspersonal 

I en svensk forskningsstudie framkom det att brist på kommunikation och 

motsägelsefull information från olika vårdgivare skapade osäkerhet hos deltagarna:  

  

One dietician I saw said that I couldn´t eat more than half an apple, the other one said that I 

shouldn´t eat bananas, almonds and nuts… But the last one I saw said, “You eat nuts and 

almonds because there´s the right kind of fat in those, and a half a banana is OK. 

(Holmström & Rosenqvist, 2005, s.151).   

 

Samtliga arabiska och fornjugoslaviska kvinnor och alla ugandier ansåg att 

vårdpersonal spelar en viktig roll när det gäller att förbättra hälsan, eftersom de gav 

professionell vård och undervisning (Hjelm, Bard m.fl., 2003; Hjelm & Nambozi, 

2008). Latinamerikaner, kineser och svenska kvinnor ansåg att hälso- och 

sjukvårdspersonal hade mycket kunskaper och var kompetenta på att lära ut strategier 

för att hantera egenvård. Vissa ansåg att vårdpersonalen hade för många patienter, 

vilket ledde till att personalen inte hade tillräckligt med tid att lyssna på patienternas 

individuella behov för att främja egenvården (Carbone m.fl., 2007; Hjelm, Bard m.fl., 

2003; Shiu & Wong, 2002). Stödet hjälpte iranier att få en positiv syn på diabetes 

egenvård. Även ett litet leende eller en verbal uppmuntran räckte för att bevara hoppet 

och underlätta egenvård: ”I was afraid of insulin injections. One day, my doctor stayed 

beside me and said: do it, I´m here. I injected successfully, my doctor said: well done, 

very good. After that, I inject insulin without  fear” (Abdoli m.fl, 2008, s. 451). 

Majoriteten av de amerikanska indianerna hade positiva upplevelser av personal inom 

hälso- och sjukvården. Vissa deltagare tyckte att de blev belastade med för mycket 

information och den gicks igenom för fort, vilket var förvirrande. ”The lady, she went 

into too many subjects… and you couldn´t grasp all what she was saying… She must 

have went into at least 10 of them [topics]…” (Lautenschlager, & Smith, 2006, s. 

311). 
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I Polzers (2006) studie ansåg afro-amerikaner att andligt stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonal inte behövde betyda samtal om religion och Gud utan vikten låg på 

en respektfull relation med förståelse för patientens andliga behov.  

 

8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Allmän litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes för att belysa egenvård vid 

diabetessjukdom utifrån människors olika etniska och kulturella ursprung.  

Enligt Polit och Beck (2010) är trovärdighet ett övergripande mål i kvalitativ forskning. 

Trovärdighet förstärks genom att tydligt beskriva studien samt att åskådliggöra 

trovärdigheten för läsaren. Design, urval, datainsamlingsmetod och dataanalys finns 

tydligt beskrivna i metodavsnittet. Mängden insamlad data är viktigt för en studies 

trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Litteraturstudie ger möjlighet att 

presentera resultat från flera forskare. I denna litteraturstudie ingår totalt 329 deltagare 

med nio olika kulturella/etniska ursprung (iransk, latinamerikansk, svensk, 

fornjugoslavisk, arabisk, afro-amerikansk, kinesisk, indiansk och ugandisk), från fyra 

olika världsdelar (Europa, Asien, Afrika och Nord-Amerika). Detta ökade medvetenhet 

och kunskap om existerande likheter och olikheter angående egenvård hos diabetiker 

med olika kulturella/etniska ursprung oavsett majoritets/minoritetsstatus. 

Det hade inte varit möjligt att göra en egen empirisk forskning med så många deltagare 

och etniciteter/kulturer under den begränsade tidsramen. I fem av forskningsstudierna 

intervjuades deltagarna i grupper med upp till 20 deltagare, i resterande fem studierna 

var intervjuerna individuella. Olika insamlingsmetoder i forskningsstudierna sågs inte 

som ett problem eftersom målet var att förstå deltagarnas uppfattningar om fenomenet 

egenvård vid diabetessjukdom utan krav på generaliseringar.  

 

En av studierna innehöll även en kvantitativ del men i analysen har endast den 

kvalitativa delen redovisats. I två av forskningsstudierna intervjuades även andra 

grupper men i denna studie har endast resultat från deltagarna med diabetes redovisats, 

enligt studiens syfte. Kvantitativa resultat och andra respondenters åsikter påverkar inte 

denna studies resultat, och kan anses öka resultatets trovärdighet. Två av 

forskningsstudierna finns representerade endast i två teman: religion/tro samt stöd/brist 



 

  21 

på stöd. Men dessa forskningsstudier innehöll för denna studie relevant information och 

gav ett vidare perspektiv på egenvården.  

 

Det gjordes ingen begränsning på hur länge patienterna i forskningsstudierna hade haft 

diagnosen diabetes. Det varierade från nyupptäckt diabetes till att ha haft diabetes upp 

till 45 år. Det var varken de ingående forskningsstudiernas eller denna studies syfte att 

undersöka om sjukdomsduration påverkar egenvård. Däremot var det intressant att 

fånga in så många infallsvinklar, uppfattningar och synpunkter som möjligt.  

 

Hänsyn måste också tas till metodologiska och andra begränsningar som kan ha 

påverkat denna studies resultat. Egna åsikter och erfarenheter kan påverka tolkning av 

resultat, vilket kan försvåra analys av kvalitativt material (Polit & Beck, 2010).  Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) ökar trovärdigheten om flera forskares tolkningar 

jämförs mot varandra. Risk för egna förförståelser och subjektiva bedömningar 

minskades genom att forskningsstudierna analyserades noggrant både enskilt och 

tillsammans. Däremot är det svårt att bedöma analyser och tolkningar gjorda av 

författare till originalartiklarna. Citat i dessa artiklar har varit till hjälp i analysarbetet, 

som inneburit analys av redan bearbetat material. Alla dessa faktorer bör anses styrka 

denna studies kvalitet och trovärdighet. 

 

Även om kvalitativ metod inte gör anspråk på generaliseringar poängterar Polit och 

Beck (2010) att hänsyn måste tas till om och hur resultat kan överföras till andra 

sammanhang eller populationer. Annars finns risk att studien inte är användbar i klinisk 

omvårdnad. I denna studie görs inte anspråk på att generalisera resultat till olika 

kulturella/etniska grupper. Resultatet beskriver de i dessa forskningsstudier ingående 

individer. Genom att noggrant beskriva hur datainsamling, urval och analysprocess har 

gjorts ges däremot förutsättningar för att använda metoden i andra sammanhang för att 

belysa människors uppfattningar om liknande fenomen.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultat i denna studie visar att det finns kulturella/etniska skillnader vad gäller 

uppfattning om egenvård vid diabetessjukdom, framförallt vad gäller kunskap om 

diabetes, faktorer som påverkar livsstilsförändringar och egenvårdsinsatser, religion/tro 
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samt stöd/brist på stöd i olika relationer. Resultatdiskussionen relaterar till studiens 

referensram The Model for Development of Transcultural Competence  - en modell för 

att utveckla den transkulturella kompetensen hos hälso- och sjukvårdspersonal.  

Hälso- och sjukvårdspersonal kan omöjligt behärska alla kulturer men samtidigt är det 

viktigt att kunna identifiera likheter och skillnader för att främja kvalificerade 

omvårdnadsåtgärder (Papadopoulos, Tilki & Taylor, 1998).  

 

En likhet som sågs i flera forskningsstudier var att kunskaper om diabetes och 

anatomi/fysiologi i allmänhet var begränsade (Holmström & Rosenqvist, 2005; Hjelm 

& Nambozi, 2008; Hjelm, Bard m.fl., 2003; Hjelm m.fl., 2005; Abdoli m.fl., 2008). 

Studien av Abdoli m.fl. (2008) från Iran visade att stark tilltro till vårdpersonalens 

kompetens ledde till följsamhet av rekommendationer utan ifrågasättande. Däremot 

försenade detta egenvårdsinsatser och patienterna fick prova sig fram genom misstag, 

eftersom diabetesutbildning och rådgivning kom senare. Förmodligen är det viktigt 

att hälso- och sjukvårdspersonal börjar med diabetesinformation och utbildning i 

samband med att patienten får sin diabetesdiagnos. Antagandet styrks av Alexander, 

Uz, Hinton, Williams och Jones (2008) som poängterar att kunskaper ska förmedlas på 

ett sätt som lockar fram patientens intresse för livsstilsförändringar, med respekt för 

individens kulturella identitet. Mål för livsstilsförändringar ska vara realistiska, 

flexibla och genomförbara. Kulturella mönster som påverkar egenvård bör diskuteras. 

Positiva faktorer ska tas tillvara och ogynnsamma faktorers betydelse för 

hälsosituationen ska tydliggöras så att egenvårdsinsatser kan anpassas till patientens 

individuella behov. Det är ett sätt att integrera patienten i sin hälsosituation och 

förstärka egenvårdsförmåga (Alexander m.fl., 2008).   

 

En annan likhet som var tydlig i flera forskningsstudier (Hjelm & Nambozi, 2008; 

Holmström & Rosenqvist, 2005; Lautenschlager & Smith, 2006) var att sambandet 

mellan blodsockernivå, matintag och fysisk aktivitet var svårt att förstå för många 

deltagare. Utbildningsnivå kan vara en orsak med det framgick inte i 

forskningsstudiernas resultat och ingick inte i denna studies syfte. Otydliga samband 

skapade stress och frustration, vilket i sin tur ledde till minskade egenvårdsinsatser 

och försämrad hälsa. De flesta hade kännedom om att blodglukosmätning var viktigt 

men flertalet visste inte att det var ett verktyg för inlärning, och en metod för att 

kontrollera diabetes. Dessutom tyckte deltagare från några kulturer att utrustning för 
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blodglukosmätning var kostsam, vilket också påverkade inställning till 

blodglukosmätning. I dessa fall föredrogs tolkning av kroppssymtom. Enligt Becker, 

Gates och Newsom (2004) måste hälso- och sjukvårdspersonal ta hänsyn till att 

egenvård kan betraktas olika beroende på tillgång till utbildning och rådgivning i den 

kultur man lever/levt i. Troligtvis kände patienterna sig misslyckade när de fick höga 

blodglukosvärden, vilket sänkte deras självförtroende och förmåga att på ett 

konstruktivt sätt komma till rätta med problemet. Detta styrks av Snoek, Malanda och 

de Wit (2008) som menar att rädsla för blodglukosmätning är relaterad till skuldkänsla 

vid höga blodglukosvärden. Känslor av ilska, frustration och hopplöshet är särskilt 

starka hos patienter som är mycket motiverade att nå optimala blodglukosnivåer. 

Sultan, Epel, Sachon, Vaillant och Hartemann-Heurtier (2008) konstaterar att 

blodglukosnivåer kan påverkas av förmågan att känslomässigt hantera stress. Hälso- 

och sjukvårdspersonal behöver stödja patienter med känslomässig hantering av 

sjukdomstillstånd eftersom höga stressnivåer kan hindra patienter att koncentrera sig 

på planering och utförande av egenvård.  

För att kunna skapa en förtroendefull relation med patienten är det rimligen viktigt att 

hälso-och sjukvårdspersonal avsätter tillräckligt med tid för samtal med patient från en 

annan kulturell/etnisk bakgrund. Genom att ge möjlighet till samtal, svara på frågor och 

förklara att det kan ta tid att lära sig om sin sjukdom och åstadkomma förändringar kan 

samverkan på lika villkor uppnås. Detta jämbördiga partnerskap är en av grunderna i 

The Model for Development of Transcultural Competence (Papadopoulos, Tilki & 

Taylor, 1998). Alexander m.fl. (2008) poängterar att ömsesidigt informationsutbyte 

ökar den transkulturella kompetensen. Detta kan ske genom att skriftligt 

informationsmaterial finns tillgängligt på patientens språk och vara skräddarsytt med 

hänsyn till kulturella faktorer.  

 

En stor skillnad sågs hos muslimska patienter angående kostens betydelse både i 

vardagen och som en social symbol i samband med traditionella högtider, oavsett 

hälsotillstånd (Hjelm, Bard m.fl., 2003; Hjelm m.fl., 2005). Vad gäller kost och 

motion behöver hälso- och sjukvårdspersonal troligen främja öppna diskussioner om 

kulturella likheter och olikheter. Detta kräver respekt för kulturella kostvanors 

betydelse, och förståelse för att motstånd kan uppstå vid kostrådgivning. Personalen 

ska endast informera patienten angående eventuella risker men det är patienten själv 

som bestämmer. Har hälso- och sjukvårdspersonal relevant kunskap om hur kultur 
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påverkar kostvanor, t.ex. fasta, underlättar det sannolikt förståelse för kulturella 

traditioner och praxis för egenvård. Den transkulturella kompetensen enligt The 

Model for Development of Transcultural Competence kan ökas hos hälso- och 

sjukvårdspersonal med hjälp av dokumentation om patientens kulturella ursprung och 

önskemål relaterade till kultur, samt genom kommunikation mellan personal 

(Papadopoulos, Tilki & Taylor, 1998).  

 

Religion kan ge styrka och tröst för att lättare kunna hantera sin sjukdom (Abdoli 

m.fl., 2008; Carbone m.fl., 2007; Hjelm, Bard m.fl., 2003; Hjelm & Nambozi, 2008; 

Polzer, 2006; Schoenberg m.fl., 2004). Sjukdom kan också uppfattas som ”Guds 

vilja”, vilket kan medföra en känsla av maktlöshet i sin sjukdomsbehandling (Hjelm, 

Bard m.fl., 2003; Hjelm m.fl., 2005). Sannolikt beror detta på att religion i dessa 

kulturer har en central betydelse i livet. Hälso- och sjukvårdspersonal som förstår 

religionens betydelse för individen kan integrera andlighet i vården utan att 

nödvändigt behöva ha djupare religiösa diskussioner. Detta i sin tur kan gynna 

egenvårdsinsatser. Antagandet styrks av Utz m.fl. (2006) som poängterar vikten av 

acceptans och uppmuntran av religionsutövning som ger patienten tröst. Forskning 

tyder på att religion har en positiv inverkan på mentalt välbefinnande i samband med 

kroniska sjukdomar. Tro och religiös utövning har visat sig ha en skyddande effekt mot 

stress och depression (Kilbourne, Cummings & Levine, 2009). Hälso- och 

sjukvårdspersonal ska vara medveten om sin egen inställning till religion och andlighet 

samt ha mod att våga fråga om andlighet. Detta förhindrar etnocentricitet enligt The 

Model for Development of Transcultural Competence.  Genom att respektera patientens 

religion och värderingar ökar chansen att patienten blir sedd och bemött som en unik 

person. Patienter kommer med större sannolikhet att hålla sig till planerade 

egenvårdsåtgärder om de har tillit till sjukvårdspersonal (Papadopoulos, Tilki & Taylor, 

1998).  

 

En ytterligare likhet i forskningsstudierna var att stöd från familj och vänner ansågs 

viktigt både för emotionellt välbefinnande och utbyta kunskap för bättre hantering av 

diabetes (Abdoli m.fl., 2008; Hjelm, Bard m.fl., 2003; Hjelm m.fl., 2005; Hjelm & 

Nambozi, 2008). Det motsatta gällde för muslimska kvinnor som uppfattade sin egen 

roll som en plikt att ha huvudansvar för familjen. Därför vände de sig till hälso- och 

sjukvårdspersonal istället (Hjelm, Bard m.fl., 2003). Troligtvis kan närvaro av familj i 
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sjukdomssituation ge en känsla av friskhet för patient. Uteblivet stöd kan ge en känsla 

av tomhet och övergivenhet vilket kan försämra patientens förmåga att hantera 

sjukdomen. Antagandet bekräftas av Lohri-Posey (2006) som menar att familjen kan 

upplevas både som stöd, men även som och hinder. Familjemedlemmarna kan engagera 

sig för mycket eller till och med ta över patientens roll i beslutsfattande av 

egenvårdsinsatser. Det kan leda till stress och mindre motivation till egenvård. Skulle 

familjetrycket på grund av kulturella skäl bli en belastning för patienten måste hälso- 

och sjukvårdspersonal stödja patienten att våga fatta självständiga beslut (Zoucha & 

Husted, 2000). Troligtvis är det viktigt att närstående har kunskaper om diabetes för att 

kunna ge patienten stöd och uppmuntran i sin vardag med diabetes. Enligt Alexander 

m.fl. (2008) ska även familjen få utbildning och involveras i patientens 

behandlingsplan för att förstärka patientens egna resurser till egenvård, vilket även 

poängteras i familjefokuserad omvårdnad enligt Orem (2001). För att en kulturellt och 

individuellt anpassad omvårdnad ska kunna ges enligt The Model for Development of 

Transcultural Competence måste hänsyn tas till att kulturer kan vara mer eller mindre 

familjeorienterade (Alexander m.fl., 2008).   

 

I allmänhet var synen på hälso- och sjukvårdspersonal positiv eftersom de 

tillfredsställde patientens behov på ett professionellt sätt (Abdoli m.fl., 2008; Hjelm, 

Bard m.fl., 2003; Hjelm & Nambozi, 2008; Shiu & Wong, 2002). Faktorer bakom 

missnöje handlade framförallt om tidsbrist, motsägelsefull information och för 

mycket information på en gång. Rimligen måste hälso- och sjukvårdspersonal avsätta 

mer tid för samtal med patienter från olika kulturer för att få förståelse för kulturella 

normer och värderingar, och utifrån det skapa en relation byggd på förtroende och 

tillit. Det är en förutsättning för att patienten ska kunna vara delaktig i sin egenvård. 

Antagandet styrks av Paterson (2001) som poängterar att jämbördigt partnerskap 

mellan hälso- och sjukvårdpersonal och patienter är nödvändigt för att patienterna 

aktivt ska kunna delta i beslutsfattande om sin diabetesegenvård. Om vårdgivaren inte 

har tid att lyssna på patienten eller nonchalerar dennes synpunkter och erfarenheter 

om sjukdomen uppfattas det som motsats till principerna om empowerment.  Även 

Mutea och Baker (2008) har tagit upp vikten av partnerskap i vården för att förstärka 

möjligheter till delaktighet i planering av egenvård.  

 



 

26 

I The Model for Development of Transcultural Competence poängterar Papadopoulos, 

Tilki och Taylor (1998) vikten av att skapa struktur för hur hälso- och 

sjukvårdspersonal kan lära sig om kulturer och implementera denna kunskap i 

omvårdnadsarbetet. Utifrån denna studie har det visat sig att ökade kunskaper om 

kulturella traditioner och högtider, kost, religion och tro samt attitydskillnader 

angående egenvård bör ingå i utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal. Förutom 

transkulturell utbildning är rekrytering av vårdpersonal med olika kulturella/etniska 

ursprung ett bra sätt att bidra till transkulturell kompetens. Vikten bör inte ligga på 

kulturella olikheter utan på vårdpersonalens förmåga att hantera dessa (Alexander 

m.fl., 2008).  

 

8.3 Slutsatser 

Denna studie visar att det finns kulturella/etniska skillnader i patienters syn på diabetes 

och egenvård. Resultat indikerar på skillnader inom kunskap om diabetes, faktorer som 

påverkar livsstilsförändringar och egenvårdsinsatser, religion samt relationer till 

närstående och hälso- och sjukvårdspersonal. Ju mer mångkulturell vården blir, desto 

viktigare är det för hälso- och sjukvårdspersonal att ta hänsyn till kulturella faktorer, 

och ha likvärdig respekt för samtliga kulturyttringar oavsett om det handlar om 

majoritets- eller minoritetsgrupper. I en patient-vårdgivarrelation är patient i 

beroendeställning och vårdgivare i maktposition. För att de ska kunna bli jämbördiga 

partners enligt den teoretiska referensramen ska vårdgivare ha kunskap om hur kulturer 

påverkar individens syn på diabetes och egenvård. Detta ställer krav på transkulturell 

kompetensutveckling både under sjukvårdsutbildning och kontinuerligt under 

arbetslivet. Denna kunskap har vårdgivare även nytta av i samband med uppmuntran 

till patient empowerment.  

 

8.4 Klinisk betydelse 

Studien avser att ge hälso- och sjukvårdspersonal större insikt i kulturens betydelse för 

egenvård vid diabetessjukdom. Mer kunskap i detta ämne ger personalen bättre 

förutsättningar att möta patienternas individuella behov och bygga en relation där 

patienten känner sig sedd och trygg. Transkulturell kompetens behöver lyftas fram för 
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att förebygga stereotypa föreställningar och förtryckande beteende inom omvårdnad av 

patienter med olika kulturella/etniska ursprung.  

 

8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

Forskning bör koncentreras till att undersöka vilket stöd patienter med olika 

kulturella/etniska ursprung behöver för att främja egenvård vid diabetes. Transkulturell 

omvårdnadsforskning behöver utvecklas för att bemöta patienters behov kopplade till 

kulturella faktorer. Strukturerat omvårdnadsprogram skulle kunna utgöra ett verktyg för 

att införa och integrera transkulturell kompetens i omvårdnadsarbete. 
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Kvalitativ: fokusgruppsintervjuer. Urval: 
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8 Polzer, R. (2007). African Americans 

and diabetes: spiritual role of the health 

care provider in self-management. 

Research in Nursing & Health, 30(2), 
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Att undersöka hur, om och under vilka 

omständigheter afro-amerikaner med 
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Kvalitativ: Intervjuer. Urval: 29 deltagare 

med typ 2 diabetes (10 män, 19 kvinnor). 

Ålder: 42-73 år. Dessutom 5 präster.  

Andlig relation mellan vårdpersonal och 

deltagare underlättar hantering av egenvård vid 
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9 Schoenberg, N., Stoller, E., Kart, C., 

Perzynski, A. & Chapleski, E. (2004). 

Complementary and alternative 

medicine use among a multiethnic 

sample of older adults with diabetes. 

Journal of Alternative & 

Complementary Medicine, 10(6), 

1061-1066. USA.  

Att beskriva användning av 

komplementär och alternativmedicin 

(CAM) i egenvård vid diabetes hos ett 

multietniskt urval, samt undersöka om 

det påverkar den konventionella 

egenvården. 

Kvantitativ: statistik om 

sociodemografiska faktorer, hälsohistoria 

samt användning av CAM. Urval: 80 

diabetespatienter med olika etniska 

bakgrund. Kvalitativ: Djupintervjuer i 

grupper, 20 i varje grupp. Ålder: > 50 år. 

Kvalitativa resultat: 1. CAM kan ingå som en 

del i holistisk egenvård vid diabetes. 2. CAM 

kan förknippas med etnisk bakgrund och 

kulturella vanor. 3. Faktorer som hindrar CAM 

t.ex. patient vill inte ta medicin utan ordination.  

10 Shiu, A. & Wong, R. (2002). Fears and 

worries associated with hypoglycaemia 

and diabetes complications: 

perceptions and experience of Hong 

Kong Chinese clients. Journal of 

Advanced Nursing, 39(2), 155-163. 

Kina. 

Att kartlägga hur kinesiska 

insulinbehandlade diabetespatienter i 

Hong Kong upplever rädsla för 

hypoglykemi och oro för 

diabeteskomplikationer.  

Kvalitativ: riktat urval, semistrukturerade 

intervjuer. Urval: 13 deltagare med oro 

och rädsla för hypoglykemi och 

diabeteskomplikationer. Ålder: 22-56 år.  

Sex teman: 1. Förmåga att kontrollera 

blodglukosnivåer påverkar deltagarna 

emotionellt. 2. Hypo- och hyperglykemi är ett 

konstant hot. 3. Behålla optimala 

blodglukosnivåer eller arbetsliv. 4. 

Ekonomiska och psykologiska påverkan av 

egenmätning av blodglukos. 5. Att vara ensam 

med hotet. 6. Distansiering som coping-metod.  
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