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*Bakgrund: Möten med olika människor inom hälso- och sjukvården innebär också möten 

mellan människor med olika kulturell bakgrund, kunskaper och som talar olika språk. 

Antalet patienter som söker vård och inte delar samma språk eller kultur med sin vårdgivare 

och omvänt ökar kontinuerligt. Syfte: Syftet var att beskriva erfarenheter av mötet med 

västerländsk hälso- och sjukvård för patienter med annan kulturell bakgrunden för att öka 

förståelsen och ge kunskaper som kan minska, ändra eller lindra möjliga negativa effekter 

av dessa möten. Metod: För att besvara studiens syfte användes litteraturöversikt med 

induktiv ansats. Resultat: Tre kategorier: Kommunikation och kommunikationsrelaterade 

aspekter, Hälso- och sjukvårdsrelaterade aspekter och kultur och kulturrelaterade aspekter. 

Konklusion: Studien visar att även då en del av patienterna upplever att tvärkulturella möten 

inom hälso- och sjukvården anses vara bra så finns också luckor och möjligheter till 

förbättringar inom vårdande kommunikation och kulturell anpassad omvårdnad. Brister i 

kulturellt anpassad kommunikation och omvårdnad lämnar patienterna att känna frustration, 

rädsla, sårbarhet, hjälplöshet och skam. Detta i sin tur leder till att patienternas förtroende 

och delaktighet i hälso- och sjukvården minskar och därför är det viktigt att det 

uppmärksammas. 
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Background: Encounters with different people in the healthcare also means encounter 

between people who have different cultural background, skills and speak different 

languages. The number of patients that seek healthcare and don’t share same language and 

culture with their caregiver and vice versa is increasing continuously. Aim: The purpose was 

to describe the experiences in encounters with Western healthcare for patients with a 

different cultural background with the purpose to increase the understanding and knowledge 

that can reduce, alter or ease possible negative effects of these encounters. Method: 

Literature review with inductive approach was used. Result: Three categories: 

Communication and communication related aspects, Healthcare and healthcare related 

aspects and culture and culturally related aspects. Conclusion: The study shows that even 

though one part of the patients feel that cross-cultural encounters in healthcare are considered 

to be good, there are also gaps and opportunities for improvements in healthcare 

communication and culturally adapted healthcare. Inadequacy in culturally adapted 

communication and healthcare leave patients to feel helpless, frustrated, fearful, vulnerable 

and ashamed. This, in turn, leads to a reduction in patient confidence and participation in 

healthcare, which is why it is important to pay attention to. 
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INLEDNING 

Geografisk rörelse av människor från en plats till en annan är vanligare i dag än tidigare. 

Klimatförändringar, utbyte av resurser, socioekonomiska förhållanden och krig är några av 

de faktorer som bidrar till denna ökade rörelse av människor. Sådana globala omständigheter 

gör att Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle där människor från olika kulturer 

samlever och samarbetar med varandra på olika sätt (Malmberg, Wimark, Turunen & 

Axelsson, 2016).  

Dessa globala omständigheter medför att människor behöver anpassa sig till nya 

förhållanden. Att anpassa sig till en ny kultur och omgivning kan vara svårt, tidskrävande 

och kräver stort engagemang från individen, människor i omgivningen och samhället. Det 

kan lätt hända att två människor som möts, som ursprungligen kommer från olika kulturer, 

får svårigheter att förstå varandra eller får svårigheter att göra sig förstådda på grund av 

olikheter i uppväxt, språk, utbildning och omvärldsuppfattning (Ejd, 2007, februari; Geraci, 

Brander & Goran, 2009; Suurmond & Seeleman, 2006).  

Ökad invandring och ökad efterfrågan av vårdpersonal ger stora fördelar men också 

nya utmaningar för hälso- och sjukvården. Inom hälso- och sjukvården så kan tvärkulturella 

möten leda till lidande och frustration hos både patient och vårdpersonal. Anledningen kan 

vara otillräcklig kunskap om andra kulturer hos vårdpersonal samt otillräcklig kunskap av 

språk och hälso- och sjukvårdssystemet i det nya landet för patienten. Att förstå, minska och 

lindra möjliga negativa effekter av dessa förändringar på människor kräver långsiktigt 

arbete, stort individuellt och gemensamt engagemang samt tid (Ejd, 2007, februari; Geraci 

et al., 2009; Socialstyrelsen, 2017; Suurmond & Seeleman, 2006). 

BAKGRUND 

Sveriges befolkning har de senaste decennierna ökat stadigt och från cirka 7.5 miljoner 

invånare på 1960 talet till att vara mer än 10 miljoner invånare idag. Antalet människor födda 

utrikes år 2017 är 18,5% och antalet människor med utländsk bakgrund idag är 24,1%. 

Ungefär 20% av de människor som jobbar inom hälso- och sjukvård i olika roller har 

utländsk bakgrund (Statistikmyndigheten, 2019; Espinoza & Brännström, 2015).  

Att vara människa i ett mångkulturellt samhälle 

Oxford Dictionaries (2019) definierar en människa som ” En man, en kvinna eller ett barn 

av arten Homo sapiens, som skiljer sig från andra djur genom överlägsen mental utveckling, 

med kraft att formulera tal och har upprätt hållning”.  

Enligt Wiklund (2003) så är människan en komplex helhet av kropp, själ och ande och 

dessa delar kan inte delas. Vidare hävdar hon att människan inte kan betraktas som en avskild 

enhet från omvärlden utan snarare som en enhet som konstant utvecklas i samspel med andra 

människor och omgivningen. Dessutom uppger hon att kroppen bara är en förbindelse 

mellan människans varelse och världen de lever i samt att den är grunden för personlig 

identitet och känslan av mening och sammanhang. Därför anser hon att människans bör ses 
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i det större sammanhanget än bara kroppen. Arman och Rehnsfeldt (2006) menar dock att 

människan är en mångdimensionell varelse som bör betraktas dels individuell och dels 

universell. Hall och Graubæk (2012) däremot, betonar att människans värdighet är någonting 

som skapas under människans liv och bör respekteras. Vidare delar de människans värdighet 

i absolut och relativ. Absolut värdighet står för enaståendet och helhet och kan inte delas 

med någon annan och är med andra ord unik för varje individ. Relativ värdighet är de 

personliga värderingar av betydelse för individen och varierar från sammanhang till 

sammanhang. Till exempel så kan en felaktig blick kränka människovärdigheten och det är 

därför viktigt att visa hänsyn till både den absoluta och relativa värdigheten. Med tanke på 

människors konstanta utveckling i samspel med andra människor och omgivningen, anser 

Dahlberg och Segesten (2010) att mening och sammanhang kan ha olika betydelse från 

person till person och även för samma person beroende av omständigheterna i livet. Därtill 

påpekar de att utan sammanhang så kan människan inte uppleva hälsa.  

Hanssen (2007) å andra sida anser att livssammanhanget och sättet för hur människor 

uppfattar sig själva och andra är kulturbunden. Den är individuell och unik från person till 

person, grundas på erfarenheter och delas i samspelet med andra. Människors olika 

bakgrund, kunskap och erfarenheter avgör deras förväntningar och handlingar (McFadden, 

Renfrew & Atkin, 2012). Vidare beskriver Malmsten (2008) att orsaker till människors 

förväntningar och beteenden kan ha olika bakgrund som till exempel kulturell bakgrund, 

uppfostran, individuell psykologisk läggning och personliga erfarenheter. För många 

människor så skapar kulturella och etniska band lojalitet, stolthet, tillhörighet, identitet, tillit, 

acceptans och säkerhet. Genom att acceptera en kulturell och etnisk identitet så bekräftar en 

grupp av människor att de är en del av samhället (Hanssen, 2007; Dahlberg, 2014). 

Förbindelsen mellan människan och hälso- och sjukvårdssammanhanget kan ses även i 

patienters egen utryck:  

Patient är en roll som jag har i särskilda sammanhang. När jag kliver ut genom dörren 

till vårdcentralen kliver jag också ur rollen som patient. Jag är alltid en person. Jag 

har en identitet. Jag är unik och oersättlig. Jag är inte något, jag är någon. Även i 

mina möten med vården. En person är inte en passiv mottagare utan en kapabel och 

samskapande människa. (Vårdförbundet, 2019, s.5)   

Kultur och kulturella aspekter 

Kultur – ett möte mellan människor 

Center for Advanced Research on Language Acquisition (CARLA) (2019) definierar kultur 

som ett gemensamt samspel av beteende och interaktioner, kognitiva konstruktioner och 

känslomässig förståelse som människor har lärt sig genom en process av socialisering, det 

vill säga alla möjliga interaktioner mellan individen och samhället. Dessa gemensamma 

mönster och samspel möjliggör att identifiera och särskilja människor från en kulturell grupp 

mot människor i andra kulturella grupper.  

Enligt Seelye (1993) så är kulturen ett brett ämne som omfattar alla aspekter av det 

mänskliga livet och hellre bör betraktas likt en process, något som människor skapar 

dagligen beroende av deras livssammanhang. Detta innebär enligt Hanssen (2007) att kultur 

istället för att uppfattas som något som är konstant och stelt bör iakttas som något som skapas 

i mötet mellan olika grupper eller individer. Därtill anser, Klang et al. (2014) att kultur är de 

icke-biologiska aspekterna av människans liv och i stort sett innefattar allt som människor 
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lär sig genom livet. Vidare, tycker Tavallali, Jirwe & Kabir (2017) att kultur spelar en viktig 

roll för människors upplevelse av hälsa, uttryck av symptom, behandling och vård. Liknande 

tankesätt delar Hanssen (2007) och menar att, om en sjukvårdande behandling ges till en 

människa som inte är van vid denna behandling så kan detta upplevas som främmande, 

skrämmande och obegripligt. Detta kan i sin tur leda till att denna behandling uppfattas som 

respektlös inför personens kultur.   

Upplevelser av respektlöshet för människors kultur kan följaktligen leda till 

upplevelser av stereotyper och fördomar. Phuong-Mai (2015) bland annat, menar att 

människors sinnen formar en stereotyp ”på grund av misslyckande med att se likheter eller 

på grund av brist på erfarenhet” (s.2) genom att ansluta bitar av separat information för att 

nå en betydande helhet, med andra ord sagt, något som ger människor en mening så att de 

kan fatta beslut och reagera snabbt. Vidare anser Phuong-Mai (2015) att stereotyper har 

kognitiva rötter och att människor bearbetar information lagrade i sina hjärnor olika 

beroende av erfarenheter och tiden för beslutfattande. Därför anser hon att stereotyper både 

kan vara positiva och negativa. Fördomar däremot, har tendens att dela människor i ”oss” 

och ”dem” (s.8), har för syfte att förbättra självbilden av en grupp och bör undvikas då den 

kan leda till utveckling av apati och diskriminering. Enligt Wiklund (2003) däremot så kan 

människor aldrig vara subjektiva på grund av sina tidigare erfarenheter och kunskap som 

leder till att de alltid uppfattar något som något. 

Språk 

Enligt Oxford Dictionaries (2019) så är språk ett kommunikationsmedel för talad eller 

skriftligt utryck genom användande av ord på ett strukturerat sätt som kan användas i olika 

sammanhang. 

Varje individ lär sig ett språk från födseln och kommer att använda språket som 

verktyg för att samspela med andra människor. Med hjälp av språket så kan människor 

utrycka sig, förstå och bli förstådda, tänka, uppfatta och förstå världen (Baggens & Sandén, 

2009). Wiklund (2003) beskriver därtill språket som ett verktyg för människors ömsesidiga 

förståelse där de uttrycker sig verbalt och genom samtal kan förstå andra.  

Paul och Willett (1984) å andra sidan anser att det sätt som människor tänker om 

världen är direkt påverkad av det språk de använder och att världen omedvetet byggs upp av 

språkvanor i grupper. Dessutom anser de att två språk inte är så lika att de representerar 

samma sociala verklighet och omständigheter. Liknande tankesätt har Määttä och Segesten 

(2007) och menar att, det sätt som människor talar berättar mycket om hur man är som 

person. 

Paul och Willett (1984) påpekar dessutom att det finns vissa tankar hos en individ i ett 

språk som inte kan förstås av andra som inte talar samma språk och att människors sätt att 

tänka starkt påverkas av deras modersmål. Gao (2006) går ett steg vidare och menar bland 

annat att innebörden av ett visst språk kan representera kulturen i en viss samhällsgrupp. 

Därtill anser han att människor inte kan förstå en kultur utan att ha tillgång till dess språk på 

grund av deras förbindelse. Därför kan det vara logisk att acceptera språkinlärning som en 

del av lärandet om en kultur.  

Problem kan dock uppstå när tvärkulturella interaktioner sker. Det finns i alla kulturer 

ett ej vedertaget språk som kan tolkas på olika sätt som till exempel slang. Att lära sig ett 

språk, innebär alltså inte bara att lära sig alfabetet, de grammatiska regler och arrangemanget 

av ord utan innebär också att lära sig beteendet i ett samhälle. Därför kan språket ses som en 
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produkt av tänkande och beteende i ett samhälle. För att integration i ett samhälle ska vara 

möjligt så måste människor också lära sig att använda kroppsspråk, gester, blickar, små 

förändringar i tonen eller röst och andra tekniska lösningar. Människor lär sig dessa kulturellt 

specifika tekniker och kulturella koder under flera år, till stor del genom att lyssna, observera 

och imitera (Nyström, 2007; Björnram, 2007; Eide & Eide, 2009). 

Religion 

Religion definierar hur människor tolkar sin roll i universum och är helt förknippad med 

Gud och det andliga (Oxford, 2019). De flesta religioner i världen hävdar att just deras 

religion kommer från Gud. Varje religion har sina egna andliga ledare eller budbärare. 

Religionsutövning inkluderar ritualer, hyllning, offer, festivaler, fester, begravningstjänster, 

äktenskaps tjänster, bön, dans, musik, offentliga tjänster eller andra aspekter av kultur 

(Hanssen, 2007). Enligt Collste (1996) så har religionen fungerat och fungerar fortfarande 

som indirekt moralisk inspirationskälla. 

Varje kultur och etnisk grupp också har sina egna religiösa teorier för att förklara hälsa 

och sjukdom och upplevelsen av dessa kan skilja sig anmärkningsvärt. Enligt Hanssen 

(2007) och Taylor (2012) så är det sätt som en person har lärt sig att tänka angående hälsa, 

sjukdom och behandling av betydelse för hur personen uppfattar sina symptom, värderar sin 

hälsa och sjukdom och hur denna person benämner dessa.  

Hanssen (2007) menar att etniska grupper som fokuserar på religion har en tro och 

traditionen att en sjukdom är ett straff från Gud för synder som individen har. Skada uppstår 

inte av en slump och orsaken måste sökas i en andligt förknippad händelse. I behandlingen 

så ses läkaren som en stor auktoritet eftersom Gud botar via läkaren och religiösa människor 

söker därför förståelse och förlåtelse för sina synder hos läkaren.  

Etnicitet 

Ordet etnicitet kommer från grekiska ”ethnos” som betyder främmande människor. I den 

moderna världen så används ordet etnicitet för att beskriva social indelning som baseras på 

känsla av gemenskap och en gruppidentitet som individen själv tillskriver sig. Orden etnicitet 

och kultur har kanske alltid blandats ihop av människor och används ofta omväxlande. 

Människor föds i ett eller annat land i världen och det är deras födelseort, men deras föräldrar 

är det som är grunden för identitet varvid etnicitet bestäms mycket av människors rötter. 

Några av de egenskaperna som används för etnisk klassificering inkluderar: nationalitet, 

folkstam, religiös tro, gemensamt språk, gemensam kultur och delade traditioner (Hylland, 

2010; Jirwe, Momeni & Emami, 2009).  

Sjuksköterskans roll 

Huvudområdet i sjuksköterskans yrkesroll är omvårdnad. Omvårdnad inkluderar både 

vetenskaplig kunskap och personcentrerat arbete. Detta innebär att sjuksköterskan har som 

ansvar att ge möjligheter för patienten att öka, förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa för 

att uppnå bäst möjligt hälsa och välbefinnande. Vidare så ska sjuksköterskan lindra lidande 

samt hantera sjukdom och hälsoproblem hos patienten. Dessutom ska sjuksköterskan ha 

vetenskapligt baserad kunskap och omvårdnadsåtgärder som är relevanta för patienten med 

respekt för ålder, kön, miljö och kultur, för att åstadkomma jämlik vård och hälsa. Arbetet 
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ska utföras enligt aktuella lagar, författningar och styrdokument inom hälso- och sjukvården. 

Vidare så har sjuksköterskan ansvar för sin egen utveckling i yrket. Detta bör präglas av 

kritiskt förhållningsätt, respekt för mänskliga rättigheter, hänsyn till människors värderingar, 

vanor, tro, respekt för självbestämmande, värdighet och integritet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2019). 

Enligt Kirkevolds (2000) beskrivning av Travelbees teori så är dock det viktigaste 

redskapet för sjuksköterskan, och därmed omvårdnaden, att lindra lidande för att 

åstadkomma hälsa och befinnande. Kirkevold (2000) beskriver Travelbees teori i några steg 

som nämligen inkluderar: att se människan som en unik individ, att lindra lidande som en 

oundviklig del av att vara människa, att skapa en mening hos patienten för att denne ska 

återhämta sitt liv och att skapa en mellanmänsklig relation genom kommunikation.  

Hälsa och välbefinnande  

Begreppet hälsa, enligt Hedelin, Jormfeldt och Svedberg (2009) har sitt ursprung från det 

religiösa, filosofiska och etiska tankesättet som ur biomedicinsk aspekt betyder frånvaro av 

sjukdom och är centralt begrepp inom omvårdnaden. Enligt Världshälsoorganisationen 

(WHO) (2019) så definieras hälsa som ett ”tillstånd av absolut fysiskt, mentalt och socialt 

välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller funktionshinder”. Med detta menas 

att hälsa innebär välmående av alla delar av den mänskliga helheten som inkluderar kropp, 

själ och ande. WHO definitionen överensstämmer med definitionerna angivna av Medin och 

Alexanderson (2000) som beskriver hälsa som ”lycka” och ”ett bra sätt att leva” (s.37). De 

anser också att begreppet hälsa kan betraktas ur fyra perspektiv. Dels att hälsa kan betraktas 

likt ett tillstånd som kan försämras eller förbättras, dels hälsa som upplevelse av 

välbefinnande och mening med livet, hälsa som betraktas som resurs som ger människor 

styrka att nå sina mål i livet och hälsa som en process som kan förändras och bör betraktas 

som någonting dynamiskt. Liknande förklaringar av hälsa och välbefinnande ger Dahlberg 

och Segesten (2010) där de hävdar att det är nödvändigt att hälsa betraktas ur 

mångdimensionell synpunkt eftersom den har olika betydelse för alla och är en samordnad 

del i människans tillvaro.  

Enligt Hedelin et al. (2009) så bör det hälsofrämjande arbetet fokusera på styrkan hos 

individen för att uppleva hälsa trots sjukdom. Vidare så bör arbetet ha fokus på patientens 

utbildning med syfte att öka det hälsosamma beteendet och ändra livsstilen, samt det bör 

vara sjukdomsförebyggande (Kennedy et al., 2017).  

Vårdande som lindrar lidande 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (Svensk författningssamling, 2017:30) så skall vården ges 

till hela befolkningen på lika villkor. Vidare så skall vården ges med respekt till alla 

människors lika värde och med respekt för den enskilda individen. Den ska vara av god 

kvalitet och tillgodose patientens behov, vara lätt tillgängligt, bygga på respekt för patientens 

rätt för självbestämmande och integritet samt tillgodose patientens behov av kontinuitet och 

säkerhet. Därtill hävdar Wiklund (2003) att vårdandet har för syfte att lindra lidande samt ge 

upplevelse av mening av sammanhang och värdighet genom förmedling av tro, hopp och 

kärlek. Lidandet är dock enligt Kirkevold (2000) beskrivning av Travelbees teori ett 

personligt fenomen, en erfarenhet som ger individen inblick i fysisk och emotionell smärta 

av olika ursprung som alla människor upplever en gång i livet. Vidare hävdar hon att det är 
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viktigt att sjuksköterskan skapar en mellanmänsklig relation i god tid för att undvika det 

akuta vårdandet från sista fasen av lidandet som övergår till apati och likgiltighet.  

Både patienter och vårdgivare har från barnsben lärt sig vad sjukdom är, vem de ska 

anlita när de är sjuka och vilken behandling som kan förväntas genomföras. För att en vård 

ska vara vårdande och lindra lidande så måste det finnas en ömsesidig relation och förståelse 

mellan vårdgivare och patient. Relationen betraktas som ömsesidig när patienten känner tillit 

och gör vårdgivaren delaktigt i sin berättelse och på samma gång upplever att vårdgivaren 

har autentiskt intresse i honom/henne som en unik person (Wiklund, 2003). 

Wiklund (2003) och Dahlberg och Segesten (2010) menar nämligen att 

vårdvetenskapligt medvetna och kompetenta sjuksköterskor bör ha patientens helhetsbild i 

fokus. För att det ska vara möjligt att uppnå det optimala vårdandet så måste man förstå 

patientens värld och hälsa, sjukdom, lidande samt patientens individuella erfarenhet och 

upplevelse av sitt livssammanhang. Detta görs i syfte att stödja och stärka individens 

hälsoprocesser. Eldh (2009) anser däremot att, på samma sätt som vårdaren måste förstå 

patienten, så är det viktigt att vårdaren även möjliggör för patienten att lära sig och förstå 

den sjukdomssituation som de befinner sig i. Det innebär att även patienten har ansvar för 

sitt eget lärande och kan relatera till den vård som denne hamnat i, ibland utanför sin egen 

kultur.  

Kommunikation  

Enligt Eide och Eide (2009) så kan kommunikation definieras som ett utbyte av meningsfulla 

tecken mellan två eller flera parter. Ordet kommer från latinska ”communicare” och betyder 

att göra någonting gemensamt. Kommunikation kan grovt indelas i verbal och icke-verbal. 

Inställning och vilja att visa empati, aktivt lyssna, bekräfta kommunikationen och tydligt 

förmedla information kan övermanna kulturskillnader.  

Inom sjuksköterskeyrket så företräder kommunikation en stor del av sjuksköterskans 

arbete. En bra och stödjande kommunikation är patientcentrerad och innebär respekt vilket 

skapar trygghet och tillit för att individen ska klara sin svåra situation. Enligt Eide och Eide 

(2009)  och Kirkevold (2000) beskrivning av Travelbees teori så kan inte en sjuksköterska 

veta hur en patient upplever sitt lidande utan att höra från själva patienten vilket 

mening/betydelse detta tillstånd har för honom/henne. Därför betonar Kirkevold (2000) i sin 

beskrivning av Travelbees teori att kommunikation är ett av de viktigaste redskapen som en 

sjuksköterska bör ha för att uppnå sin yrkesroll – omvårdnad.  

Hanssen (2007) uttrycker dessutom att grunden för en god omvårdnad är tydlig 

kommunikation, förståelse och respekt. Det är viktigt som sjuksköterska att se till ett 

helhetstänk i mötet med patienten eftersom feltolkningar och missförstånd kan uppstå på 

grund av värderingar och ideal från olika kulturer. Ett möte kan av patienten upplevas som 

positivt eller negativt beroende på dessa skillnader. Till exempel kan öppenhet kring 

personliga problem i vissa kulturer anses som svaghet medan det i andra kulturer kan ses 

som naturligt och positivt. Att upptäcka och anpassa sin kommunikation till dessa situationer 

kräver stor respekt för individen och kunskap om olika kultur (Eide & Eide, 2009). 

Kroppsspråk kan vara ett bra hjälpmedel för att bygga upp en relation, skapa 

motivation, bygga tillit, trygghet och inspirera den andre för att öppna sig och använda sina 

resurser på bästa möjliga sätt. Ögonkontakt kan förklaras som själens spegel, där individen 

ser och är sedd. Sättet på hur vi ser på människor kan vara avgörande för hur den andre kan 

känna sig då olika sätt att positionera blicken kan uppfattas positivt eller negativt beroende 
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på situation och kultur (Eide & Eide, 2009). Beröring innebär att våga beröra och att vara 

närvarande. Det är också ett sätt att etablera en förbindelse, men beröring kan också upplevas 

som något negativt eftersom vissa människor uppfattar kroppen som ett privat område som 

inte ska kränkas (Wiklund, 2003).  

PROBLEMFORMULERING 

Antalet medborgare i Sverige ökar kontinuerligt genom invandring och med detta ökar också 

påverkan från andra kulturer på det svenska samhället. Att anpassa sig till en ny kultur kan 

vara svårt, tidskrävande och kräver stort engagemang från individen, människor i 

omgivningen och samhället.  

I vårdmötet kan bristande kunskap om en annan kultur leda till osäkerhet hos både 

vårdtagare och vårdgivare. Sådana möten kan leda till misstro och besvikelse i hälso- och 

sjukvården och ge vårdpersonal en känsla av hjälplöshet. Att möta en människa från en 

annan kultur och skapa en relation som är baserad på tillit och förtroende kan vara en 

utmaning för båda parterna. Denna utmaning blir ännu större då språkskillnader försvårar 

förståelsen ännu mer. Det är därför viktigt att både vårdpersonalen och patienter försöker se 

och förstå helheten i olika situationer. En av de grundläggande mänskliga rättigheterna är att 

bli bemött som individ på ett professionellt sätt med förståelse och respekt för olikheter och 

där tydlig och anpassad kommunikation är ett viktigt för att se människan bakom/inuti 

kroppen.  

SYFTE 

Att beskriva erfarenheter av mötet med västerländsk hälso- och sjukvård för patienter med 

annan kulturell bakgrund.  
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METOD  

Den metod som används för att besvara studiens syfte var en litteraturöversikt med induktiv 

ansats som baserades på ett urval av artiklar utifrån det valda området (Friberg, 2012). 

Litteraturöversikt innebär att skapa en översikt över kunskapsläget inom ett 

fenomen/problem för att öka förståelse och kunskap. All relevant forskning, både kvalitativ 

och kvantitativ söktes och beaktades och alla arbetsmoment och resonemang redovisades 

(Bilaga 1,2) (Danielson, 2012; Polit & Beck, 2017). Kvalitativa, kvantitativa och mixad 

metod artiklar inkluderades och granskades enligt Friberg (2012), (Bilaga 3). Kvalitativ 

forskning innebär att studera personers levda erfarenheter av ett fenomen. Kvantitativ 

forskning handlar om analys av strukturerade data eller observationer med hjälp av 

statistiska metoder för att få svar på frågor och där resultatet presenteras i form av siffror. 

Mixad metod innebär att data samlas och analyseras både kvalitativ och kvantitativ för att 

svara på relaterade frågor/problem (Polit & Beck, 2017). För stöd med metoden så har 

författaren använt sig av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering handbok 

(2017). 

Urval 

Inklusions- och exklusionskriterier ställdes efter att författaren har formulerat syftet och 

problemområdet. Inklusionskriterierna sattes till artiklar som motsvarade studiens syfte och 

var sedan peer-reviewed vilket innebär en process där vetenskapliga publikationer lästes och 

granskades av ämnesexperter för att säkerställa att den publicerade forskningen håller en hög 

vetenskaplig standard (Polit & Beck, 2017). Vidare var inklusionkriterierna att artiklarna 

skulle vara antingen kvalitativa, kvantitativa eller mixad metod, belysa upplevelser ur ett 

patient perspektiv, publicerade mellan år 1999-2019, ha hög kvalitet, var skrivna på engelska 

och att de var genomförda i länder med liknande hälso- och sjukvårdskultur som Sverige. 

Artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterierna exkluderades (Bilaga 2). 

Datainsamling 

Datainsamling gjordes genom en litteratursökning enligt Friberg (2012). Databaser som 

användes var Cinahl, Medline och Academic Search Elite för att säkerställa att de 

publicerade artiklarna hade vetenskapligt relevans inom valda området (Bilaga 1). Manuell 

sökning användes för sökning av artiklar som svarade mot syftets område och som hade 

vetenskaplig grund. Trunkering med trunkeringstecken ”*”, boolesk sökning med 

användning av ”AND” samt fältsökning ”citattecken” används som sökteknik. Sökord av 

relevans inom området som är kopplad till syftet används för sökning av artiklar. Detta 

gjordes genom att formulera problemområdet och syftet och därefter använda sökord i olika 

kombinationer. Karolinska institutets bibliotek (2019) användes för att hitta termer som är 

kopplade till ordet ”upplevelse”.  De initiala inklusionkriterierna var satta till artiklar från 

skandinaviska länder och artiklar publicerade mellan år 2010-2019 men gav för få träffar. 

Därför utvidgades sökningen till internationella artiklar från länder med liknande hälso- och 

sjukvårdskultur och hade publiceringsår 1999-2019. Sökord som inkluderades var: “barrier”, 

“care”, ”communication”, “cross-culture”, “culture”, “diversity”, ”emotion”, “ethnic” 

“expectation”, “experience”, “health”, “misunderstanding”, ”patient”, “patient experience” 
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och “satisfaction” (Bilaga 1). Sökningen resulterade i total 1217 artiklar. Grovsållning av 

310 abstrakt och resultat av en del artiklar gjordes. Vidare lästes 56 artiklar i sin helhet. 

Artiklar som hade litteraturöversikt som metod, liten relevans för syftet, föräldrars 

perspektiv, ungdomars/barns perspektiv, saknades etiskt godkännande samt artiklar med 

öppet peer-review exkluderades (Bilaga 2). Totalt valdes och kvalitetsgranskades 12 artiklar 

enligt Friberg (2012) varvid samtliga inkluderades till analysen (Bilaga 4).  

Analys 

Fokus av analysen i denna studie var det manifesta/synligt av patienters upplevelser och 

erfarenhet i de vetenskapliga artiklarna inom valt område. Innehållet/texten analyserades 

enligt Friberg (2012). Manifesta analys innebär att beskriva ett fenomen såsom det upplevs 

av patienter, medan latenta analys betyder att försöka att se den underliggande/dolda 

meningen i patienters upplevelse (Dahlberg, 2014). Kvalitativ innehållsanalys valdes 

eftersom den baseras på ett strukturerat arbetssätt vilket innebär en ”pendling mellan helhet 

och delar i respektive studie till en ny helhet” för att hitta mönster i data/text (Henricson, 

2012, kap 13). Detta gjordes genom att artiklarna lästes och granskades flera gånger för att 

bekantas med texten. Patienters upplevelser av relevans för syftet från varje artikels resultat 

plockades ut och markerades med olika färger. Dessa grupperades sedan enligt sammanhang, 

likheter och skillnader. En sammanfattning av texten gjordes och nämndes dessa i olika 

subkategorier och kategorier som resulterade i en ny helhet. Texten lästes sedan flera gånger 

igen för att se att kategorier och text stämmer överens och för att undvika repetering (Friberg, 

2012). Analysen resulterade i 3 kategorier och 8 subkategorier (Bilaga 5).  

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) så är forskning viktigt för både samhälle och människor 

eftersom forskning leder till förbättringar inom områden som hälsa, miljö och livskvalitet. 

Förutom de traditionella forskningsetiska frågorna om informerat samtycke och risk-

nyttoanalys så är det viktigt att vissa typer av forskning tar upp etiska övervägande om de 

metoder som används. Enligt Stryhn (2007) så är en etisk syn en utgångspunkt för att avgöra 

det som är ett relevant problem eller fenomen och dess lösningar inom vetenskapsområdet.  

I denna studie så översattes de valda artiklarnas innehåll så nära originalspråket som möjligt 

för att undvika feltolkningar. Detta gjordes genom att ha ett kritiskt och objektivt 

förhållningssätt vid utförandet av alla delar i skrivandet av examensarbetet (Augustinsson, 

2012).  
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RESULTAT 

Analysen resulterade i tre kategorier: Kommunikation och kommunikationsrelaterade 

aspekter, Hälso- och sjukvårdsrelaterade aspekter och Kultur och kultur relaterade aspekter. 

Kommunikation och kommunikationsrelaterade aspekter 

De fyra underkategorier som framkom under analysen är: Språket som ett hinder för effektiv 

kommunikation, Tolk och flerspråkig vårdpersonal, Upplevelser relaterad till mottagen 

information och Brister i kommunikation. 

Språket som ett hinder för effektiv kommunikation 

Resultatet visar att svårigheter att uttala sig på majoritetens språk i landet patienten bor i är 

den största barriären för en effektiv kommunikation mellan patienter och vårdpersonal. 

Ineffektiv kommunikation på grund av språk är ett hinder för att patienter ska lyckas uttrycka 

sina hälsobehov på ett adekvat sätt vilket i sin tur leder till uppkomst av missförstånd 

(1,4,5,7,11). I vissa fall även då patienten kan uttala sig på ett vardagligt språk, så har denne 

svårigheter att förstå medicinska termer eller saknar självförtroende för att ifrågasätta 

vårdpersonalen och söka bättre förklaring för den information som den får (4,5,7,8,9). Andra 

patienter undviker telefonsamtal med vårdpersonal på grund av oro av att missförstå 

någonting eller att bli missförstådda (9). Språksvårigheter är också anledning till att patienter 

undviker att använda hälso- och sjukvårdstjänster eller vara delaktiga i sin egen vård (7,10). 

Att inte kunna språket jämförs av patienter som att vara en person med funktionsnedsättning 

(4,8). ”It… is like being deaf or speechless” (Artikel 4, s.485). 

Att inte blir förstådd upplevs som frustrerande, störande och utmanande. Oförmågan att 

kommunicera leder till att patienten känner ångest på grund av stress, oro, rädsla och dåligt 

självförtroende såväl som känslan av att hon/han befinner sig i en beroendesituation. Vissa 

patienter har skuldkänslor för att de inte har lärt sig språket och andra känner sig nedstämda 

(3,4,10). ”When the doctor comes I don’t know what’s happened to me, what I’ve got, 

because no one is here … It scares me everyday . . .” (Artikel 4, s.485). 

En del patienter uttrycker dock, även om de inte kan språket, en positiv upplevelse eftersom 

vården som ges och vårdarens kunskap övermannar språksvårigheten (1,7). De patienter som 

kan språket å andra sida upplever känsla av empowerment för att de kan uttrycka sig. I dessa 

fall så likställs att kunna kommunicera med att veta och ha kontroll över möjligheterna för 

sin situation (3). 

Tolk och flerspråkig vårdpersonal 

För att överkomma hinder i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal på grund av 

språksvårigheter så använder patienterna sig av familjemedlemmar, tolk eller flerspråkig 

vårdpersonal. Familjemedlem används i situationer då patienten inte vet att tolktjänst är 

tillgänglig för alla som inte kan landets språk, för att vårdgivaren har instruerat så eller på 

grund av patientens önskemål (3,4,8). Även då familjemedlemmar ses som en fördel för att 

övermanna språksvårighet så uttrycker vissa patienter oro för att familjemedlemmen inte kan 

översätta medicinska termer på rätt sätt (4,7). ”… interpreter is good because my daughter, 

there are some things in the medical field that my daughter doesn’t know” (Artikel 4, s.487). 
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Användning av tolk å andra sidan anses viktigt för många patienter för att övermanna 

språkbarriären och uppnå effektiv kommunikation med vårdgivare. Tolkare anses som 

problemlösande hjälpmedel för många patienter med begränsade språkkunskaper (1,4,5,12). 

Patienter uttrycker känslor av trygghet med tolkaren och är nöjda med tolkens noggrannhet 

och förklaring av medicinska termer (5,8). ”When the interpreter came then I could know 

what happened” (Artikel 4, s.485). 

Sådana upplevelser delas däremot inte av alla patienter. En del patienter uttrycker frustration 

med användning av tolk på grund av svårighet att uttrycka sig över telefon eller för att de 

upplever att tolkaren inte översätter på korrekt sätt. Patienter beskriver sådana situationen 

som "obekvämt" (7,8). Andra patienter upplever att de inte kan ställa frågor och uttrycka 

sina känslor som i sin tur leder till begränsning av deras delaktighet och planering av möten 

(7). 

For us it is difficult. As Chinese in overseas, when we have a problem, we can’t 

express our symptoms, so we find an interpreter. There are so many interpreters, they 

phone in. They don’t say it right … So often our message is not correctly delivered. 

The doctor doesn’t understand us. (Artikel 7, s.11) 

Andra problem med användning av tolk som patienter rapporterar är deras tillgänglighet (2). 

I dessa fall då tolk inte är tillgänglig anses flerspråkig vårdpersonal som en fördel för att 

övermanna språksvårigheter eftersom de redan finns i systemet och är tillgängliga dagligen 

(4). ”When the doctors do their rounds it would be good if they had a bilingual one … go 

with them” (Artikel 4, s.489). 

Upplevelser relaterad till mottagen information 

Resultatet visar att patienters upplevelser också är påverkade av den information som de får 

av vårdgivaren. Patienter som får tillräcklig och anpassad information upplever en känsla av 

kontroll över sin situation, är mer avslappnade och bekväma (1,3,7). “I feel more secure … 

he … explain it very clearly, very detailed. So I will be well prepared.“ (Artikel 7, s.8). 

Tvärtom, när patienten tycker att han/hon har fått missanpassad eller otillräckligt med 

information så är känslor av "Att inte veta" uttalade. Detta i sin tur leder till uppkomst av 

känslor av rädsla, ensamhet, misstro och misstankar. Därtill så påverkar känslan av ”Att inte 

veta” patientens delaktighet på negativt sätt på grund av minskad förståelse av sitt 

hälsotillstånd.  Språket anses vara en av anledningarna till att patienten känner att den har 

fått otillräckligt med information. (3,5,7,11). “When I had to do chemotherapy I did it. The 

doctor said it and I did it…No … because I did not know if others existed.” (Artikel 7, s.7). 

Upplevelser av otillräckligt angiven/mottagen information leder till att patienten söker andra 

hjälpstöd för att underlätta sin förståelse av behandlingsval så som åsikt från andra experter 

från sitt hemland, internet, kyrka och medlemmar i samhället (7,10,11). ”I usually get 

information from the Internet. I search in both English and Korean. Korean sites have more 

resources, and they are easier for me to understand.” (Artikel 10, s.425). 

I vissa fall så upplever dock patienter att de har fått information som de inte är förberedda 

att ta emot på grund av rädsla och av känslomässigt reaktion. I dessa fall så är känslan att ha 

fått otillräcklig information baserad på personligt val (3,5,7).  

I was so shocked and he gave me all this information! ... I don’t want to hear, prefer 

to be in the dark and someone else understands for me and that’s it, … the patient 

really doesn’t need to know, for me when he told me I was shocked and scared and 
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left him … straight away. ... I would prefer it if the doctor did not discuss this. 

(Artikel7, s.8) 

Resultatet visar att upplevelser av angiven/mottagen information kan vara kopplad till 

patientens utbildningsnivå. Människor med låg utbildningsnivå söker mindre information av 

vårdgivaren. Däremot, människor med högre utbildningsnivå söker mer information (5).  

Brister i kommunikation 

Indirekt kommunikation med vårdgivare när språksvårigheter uppstår är orsak till att 

patienter känner vanmakt på grund av sin beroendesituation (4).  Förutom språksvårigheter, 

inadekvat information och indirekt kommunikation så känner patienterna att de av olika 

anledningar inte är involverade eller är passivt involverade i beslutfattandet av sitt 

hälsotillstånd. Att inte vara delaktig i beslutfattandet av sitt hälsotillstånd resulterar i 

frustation hos patienten. I sådana situationer så känner sig patienter arga, besvikna och 

manipulerade (2,4,7, 11). 

For my case, the specialist never discussed with me, never took my opinion in 

consideration... The doctor won’t listen to you. It’s not that we didn’t want, and it’s 

not that we didn’t initiate to know more, I really wanted to know, I felt helpless, felt 

myself helpless. He “HOLD” the “POWER”. (Artikel 7, s.6) 

I vissa fall så ser patienterna på vårdgivaren som en person med mer kunskap och erfarenhet, 

vilket resulterar i känslor av skam och blyghet. Dessa känslor är anledning till att patienter 

inte ifrågasätter vårdgivaren och istället väljer att följa vårdgivarens rekommendationer och 

i och med detta avstå från delaktighet i sin vård (3,7). 

It's up to the doctor from the very beginning to the end, whatever the doctor says we 

just follow... It leaves you no room for decision. I just feel that it's not up to me to 

decide, I am not a professional doctor so I have to rely on the doctor, whatever he 

tells me to do. (Artikel 7, s.6) 

En annan anledning till att kommunikation brister mellan patient och vårdgivare är på grund 

av att vissa patienter känner att de inte blir lyssnade på. Det kan leda till att de känner sig 

ignorerade och inte omhändertagna (1,2,12). ”it is important that the doctor will be able to 

listen to and understand what I tell him” (Artikel 12, s.294). 

Å andra sida så finns det en del patienter som upplever att de är delaktiga i beslutfattandet 

och känner att vårdgivaren har jobbat tillsammans med dem för att komma fram till ett 

ömsesidigt beslut anpassad till deras individuella omständigheter (7). ”...I feel that patients 

in Australia usually have right of choice... So I think sometimes the doctor can give you 

choice... It means you have choice of treatment.” (Artikel 7, s.7). 

Hälso- och sjukvårdsrelaterade aspekter 

De två underkategorier som framkom under analysen är: Vårdande som skapar upplevelser 

av hälsa och välbefinnande och Vårdande som skapar upplevelser av lidande. 

Vårdande som skapar upplevelser av hälsa och välbefinnande 

Många patienter uttrycker glädje och tacksamhet till hälso- och sjukvården för sitt positiva 

hälsotillstånd (2,3,4). Interaktioner med vårdpersonal anses vara en viktig del för patienterna 

och de utrycker tacksamhet till de vårdgivare för den omsorg och hjälp som de försett. 
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Patienterna uppskattar särskilt när vårdpersonalen beter sig som medlidande människor och 

är omtänksamma så som familjemedlemmar är. Vårdgivare beskrivs i dessa fall som snälla, 

lugnande, hjälpsamma, betryggande och "riktigt bra människor" (2,3,4,11). Vidare så 

upplever patienter att vårdkvaliteten på sjukhuset är säker och vårdpersonalen kompetent i 

sitt yrke. De upplevelser som patienter uttrycker i relation till vården som de har fått är att 

de blivit visade respekt, förståelse, vänlighet och hjälpsamhet (2,3,4,5).  

I was well cared for at … hospital, no one there was rude, all the staff have been 

great, they did not choose for me, they gave the choice. . . . . The team of midwives 

have been so good I did not feel worried at any time. The midwife that took care of 

me during my labor was so supportive she was amazing, she did not let me feel scared 

at any time, everyone was just so good I did not feel I didn’t belong there, I felt like 

I was in good hands. (Artikel 2, s.290) 

En del patienter upplever att de är behandlade på ett bra sätt oavsett sin kultur, religion eller 

etnicitet som i sin tur leder till att de känner sig trygga (1,6,8). “They don’t separate Chinese 

from Non-Chinese.” (Artikel 8, s.1167). Andra patienter är nöjda med deras vistelse på 

sjukhus även om de upplever att en brist på kontinuitet av vårdpersonal är en orsak för att de 

känner frustration och beskriver sådana situationer som svåra och utmanande (3,4).  

Vårdande som skapar upplevelser av lidande 

Patienter upplever rädsla, smärta, hjälplöshet och isolation och känner sig ignorerade eller 

som en börda när negativa händelser eller lidande uppstår i mötet med vårdpersonal (4).  

Exempel på sådana händelser är när patienten upplever att vårdpersonalen inte bryr sig, inte 

uppmuntrar, inte visar känslighet, inte lyssnar eller inte visar respekt för individen.  Brist på 

uppmärksamhet leder till att vårdpersonalen i dessa fall uppfattas som okänslig, försumlig, 

auktoritär, arg, ohjälpsam eller diskriminerande (2,6,11). Detta i sin tur leder till att patienten 

känner att denne inte har kontrollen över beslutfattandet i sitt hälsotillstånd och tappar 

förtroendet i vårdpersonal (2,3,5,6,10). “Every time I saw the midwife during pregnancy and 

labor, I felt that I was just being processed, there was no opportunity to develop a working 

relationship.” (Artikel 2, s.287). 

En del patienter upplever att brist på närvarande av vårdpersonal påverkar deras vårdande 

som leder till att de känner oro och andra patienter känner sig utpressade vid utskrivning från 

sjukhus. I sådana fall anger patienterna att orsak till detta kan vara brist på vårdpersonal som 

i sin tur påverkar attityderna hos vårdpersonal mot patienter (2,4). ”Staff were often too busy 

to come when called and when they did eventually come they were annoyed! Need more 

staff to be employed and need to be fully sensitive to the patients.” (Artikel 2, s.286). 

Upplevelser av uppfattad diskriminering som patienter känner, baseras på grund av kultur, 

religion och etnicitet. Att vårdpersonal inte kommer ihåg patientens namn även efter flera 

möten upplevs som sårande (1). Vissa patienter upplever ångest, att de inte behandlas på 

samma sätt, rättvist eller respektfullt på grund av stereotyper och diskrimination (2,4,6).  

I was treated with little respect by midwives, health care assistants. . . . I had not 

mentioned I was a midwife. I was treated as ‘‘another Asian woman’’ going through 

the system. Even I, as a midwife was made to feel belittled by the professionals, not 

empowered. (Artikel 2, s.291) 
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Kultur och kultur relaterade aspekter 

De två underkategorier som framkom under analysen är: Påverkan från kulturella och 

religiösa övertygelser och Vikten av familjens engagemang. 

Påverkan från patientens kulturella och religiösa övertygelse 

Patienters kulturella och religiösa övertygelser samt skillnader mellan västerländsk vårdande 

kultur och den vårdande kultur i landet som patienterna kommer ifrån anses vara anledning 

till att många patienter rapporterar upplevelser av urkoppling och brist på respekt, omsorg 

och känslighet för kulturella skillnader (1,2,3,4,7,8,9,10,12). Vidare upplever patienter att, 

fastän hälso- och sjukvården anses vara bra, vårdpersonal anses vara kulturmässigt oerfarna 

eller inkompetenta (1,2,3). ”It is difficult for the doctors and nurses to understand and accept 

the cultural differences between Finns and Somalis.” (Artikel 1, s 360). 

Behovet av att bevara kvinnlig blygsamhet är i vissa kulturer en annan anledning till att en 

del patienter upplever skam och sårbarhet och känner sig obekväma eller upprörda i mötet 

med hälso- och sjukvården i landet de bor i (2,3,4,11). ”Even in my room there was a man” 

(Artikel 4, s.486). 

Religiösa utövningar, huskurer och val av näring spelar i vissa kulturer, en viktig roll i 

individens liv och vårdande. När dessa kulturella praxis och behov inte tillfredsställs med 

respekt för patienterna så känner de sig förolämpade (1,2,4,7,8,11). ”Being an Indian I 

couldn’t really have the food offered.” (Artikel 2, s.291). 

En del patienter upplever dock att kultur inte spelar roll när medicinska åtgärder beslutas 

och att vårdpersonal gör allt för att rädda liv (1,8,9). “This, this has nothing to do with 

culture. This is definitely linked to medical…Liver transplant can prolong your life. What 

else is there? It has nothing to do with culture.” (Artikel 8, s.1167). 

Vikten av familjens engagemang 

Resultatet visar att engagemanget för familjen i patientens hälso- och sjukvård spelar en 

viktig roll i visa kulturer. Oavsett om det handlar om stöd med språk, hälso- och sjukvård 

relaterad stöd/råd i bestämmandet eller praktisk vård vid sjukdom, upplever många patienter 

att engagemanget av familjemedlemmar ger dem trygghet och emotionellt stöd för att 

övermanna deras rädsla (2,3,4,7,9). 

It was almost like the health visitor decided as soon as she saw them [the family] that 

they would be interfering? And I was just like ‘No I don’t find them interfering, in 

fact it really helps me that they’re here. (Artikel 9, s.601) 

Å andra sida, så upplever en del patienter att vissa hälso- och sjukvårdsrelaterade situationer 

är svåra eller pinsamma för dem att diskutera framför familjemedlemmen (3). Patienter som 

inte har familjemedlemmar i sin närhet i det nya landet upplever dock, att stöd från 

vårdpersonal spelar en viktig roll i deras hälso- och sjukvård för att den minskar isolation 

och ensamhet (9).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Litteraturöversikt med användning av vetenskapliga artiklar valdes som metod för att den 

följer ett strukturerat arbetssätt, bidrar till ett objektivt sökande, urval, kvalitetsgranskning 

och bearbetning av text, följer rekommendationerna för examensarbete och skapar en bild 

av forskningsläget inom området. Med tanke på tiden för utförandet av studien samt 

författarens erfarenhet valdes manifesta innehållsanalys som analysmetod (Friberg, 2012; 

Dahlberg, 2014).  

Idéer om ämnet uppkom med tanke på författarens egna kulturella bakgrund. Vidare 

har erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning, sammansättning av svenskt samhälle i 

dagsläget och sjuksköterskans viktigaste roll bidragit till intresset. Detta för att omvårdnaden 

i dagsläget blir mer utmanande i mötet med människor av olika kulturella bakgrund. Dessa 

väckte författarens nyfikenhet att göra denna undersökning för att bättre förstå fenomenet 

och öka kunskapen inom området. Eftersom författaren inte hade en skrivpartner att 

reflektera över arbetet, så uppmärksammades reflektion genom diskussion/triangulering 

med handledare och författarens man under studiens gång (Polit & Beck, 2017). För 

översättning från svenska till engelska och från engelska till svenska används Norstedts 

ordbok – professionell (Wiman et al., 2010) och som stöd med akademiska skrivandet har 

författaren använt sig av guide till akademiskt skrivande (Åkerlund, 2017). Hjälp med 

språket fick författaren från sin man som har svenska som modersmål. Detta gjordes för att 

säkerställa att det som författaren ville framföra låter rimligt på svenska eftersom författaren 

inte har svenska som modersmål. 

Möjliga begränsningar/svagheter för att genomföra examensarbetet var tidsbrist, 

författarens erfarenhet i sökandet av artiklar. Styrkor med examensarbetet var att författaren 

använd sig av ett strukturerat arbetssätt med att noggrann dokumentera processen, både i en 

dagbok och i fil på sin dator. Detta möjliggjorde att återkomma till vissa delar, reflektera och 

göra eventuella ändringar för att nå syftet av denna studie (Dahlberg, 2014). Därtill, visar 

andra studier som har använt samma metod liknande resultat som förstärker validiteten och 

trovärdigheten av denna studie (Vestving, 2010). 

För att komma fram till resultatet genomfördes en primär sökning utifrån syftet. 

Primärsökningen gav för få träff av artiklar som hade att göra med syftet. En annan sökning 

gjordes men detta gav för mycket träffar, därför söktes hjälp av personal från biblioteket för 

informationssökning i databaser. Därefter ändrades inklusionskriterierna och syftet 

begränsades. Till exempel ordet ”upplevelse” kan relateras till många olika termer i olika 

former varför KIB (2019) användes för att underlätta sökningsprocessen. Termer och sökord 

av KIB (2019) samt ord relaterade till det valda området användes i olika kombinationer och 

i flera olika databaser som CINAHL, MEDLINE och Academic Search Elite (Bilaga 1). 

Sökningen resulterade då i 56 artiklar av vilka nio kvalitativa, två kvantitativa och en mixad 

metod artiklar var kvar med relevans för syftet efter granskningen enligt Friberg (2012), 

(Bilaga 1,2 och 4).  För att stärka överförbarhet exkluderades artiklar som inte var utförda i 

länder som har liknande hälso- och sjukvård som Sverige. Sökord som ”caregiver” ”nurse” 

och ”physician” var exkluderade eftersom det då bara kom fram artiklar som hade 

vårdpersonalens perspektiv. Vidare exkluderades artiklar som hade öppet peer-review, 
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litteraturöversikt som metod, liten relevans för syftet, föräldrars perspektiv, 

ungdomars/barns perspektiv samt artiklar som saknades etiskt godkännande (Bilaga 2).  

Artiklarna som inkluderades i denna litteraturöversikt kom från liknande hälso- och 

sjukvårdssystem, varvid resultatet kan antas överföras till länder med västerländsk hälso- 

och sjukvårdssystem (Bilaga 4). För att säkra trovärdigheten av studien användes 

datatriangulering. Detta gjordes genom att söka relevanta artiklar i flera databaser, inkludera 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar, inkludera patienters upplevelse från mer än en 

etnisk grupp, både män och kvinnor, olika ålder och från olika länder med liknande hälso- 

och sjukvårdskultur. Fokus i studien var patienters upplevelse så som beskrivs i artiklarna 

utan påverkan från författaren av denna studie avseende datainsamling eller analys. 

Triangulering av analys och kategorier har använts genom samråd med handledare och 

författarens man – peer debriefing (Polit & Beck, 2017). 

Resultatdiskussion 

Ur resultaten framkommer att erfarenheter i mötet med västerländsk hälso- och sjukvård för 

patienter med annan kulturell bakgrund, påverkas av kommunikation och 

kommunikationsrelaterade aspekter, där anses språksvårigheter vara den största anledning 

till negativa upplevelser. Därtill, visar resultaten att hälso- och sjukvården och därmed 

vårdandet påverkar patienters upplevelser både positivt och negativt. När vårdandet är 

lindrande orsakar det upplevelser av hälsa och välbefinnande och tvärtom, när vårdandet inte 

är lindrande orsakar det upplevelser av lidande. Vidare, visar resultaten att påverkan från 

patientens kulturella och religiösa övertygelser samt vikten av familjens engagemang är en 

orsak till att patienters upplevelser i mötet med västerländsk hälso- och sjukvård erfars 

positivt eller negativt. 

Resultaten visar att otillräckliga språkkunskaper hos patienter påverkar hans/hennes varande 

och dess syn på sjukvården. Att inte kunna uttrycka sina känslor, hälsoproblem, situation 

och behov resulterar i att patienter känner sig stressade, är rädda och befinner sig i en 

beroendesituation. Detta ökar patientens känsla av obehag och minskar självförtroendet. 

Patienter anser att deras otillräckliga språkkunskaper är en anledning att inte kunna skapa en 

bra relation med vårdgivaren som i sin tur leder till känslor av skam och ett avståndstagande 

från att vara delaktiga i sin vård. Enligt Wikberg och Bondas (2010) så kan språksvårigheter 

påverka patientens delaktighet i sin planering av omvårdnad och hantering av sitt 

hälsotillstånd då de är utsatta och måste förlita sig på vårdpersonalens bedömningar. 

Dessutom, att inte kunna förstå sitt hälsotillstånd och att vara osäker på att ställa frågor, 

liknar det som Suurmond och Seeleman (2006) beskriver som att det istället för en process 

av utbyte av information mellan två människor, blir en process där två människor pratar i 

två monologer på grund av språksvårigheter.  

För att bemästra språksvårigheter så är patienterna i vissa fall beroende av 

tillgängligheten och tydligheten hos en tolk. Om det inte finns en tolk så känner de rädsla.  I 

många fall så använder patienterna en familjemedlem för hjälp med översättning vilket ger 

dem en känsla av trygghet. Även när tolk eller familjemedlem hjälper patienterna för att 

besegra sina språksvårigheter så anser de att detta har en del nackdelar. I sådana 

förhållande/sammanhang så upplever patienterna att de är uteslutna i konversationen 

eftersom vårdpersonalen i dessa fall vänder sin uppmärksamhet mot tolkaren eller 

familjemedlemmen. Vidare så leder detta till att patienterna känner att tolken likväl som 
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familjemedlem inte förmedlar deras budskap på rätt sätt eller att de utelämnar information. 

Orsaken kan vara att tolk eller familjemedlemmen inte har den kunskap för att översätta 

informationen på ett för patienten begripligt sätt. Detta kan leda till försämrad hälsa hos 

patienten och försämrad vårdkvalitet (Wikberg & Bondas, 2010). 

Dessutom så framkommer från resultaten att på grund av osäkerhet, så föredrar 

patienter att möta vårdpersonal som kommer från samma kulturella bakgrund och pratar 

samma språk som dem.  Sådana möten leder till att patienterna känner sig förstådda och 

deras känsla av samhörighet ökar. Fynden från denna studie visar att hälso- och 

sjukvårdsorganisationer bör ta i beaktande befintligt flerspråkig vårdpersonal och använda 

dessa resurser för att öka tillgängligheter av vården för patienter som har språksvårigheter 

då det inte finns tolk eller familjemedlem tillgängligt. Detta kan ge möjlighet att öka 

tryggheten och välbefinnandet hos patienter. Andra sätt som kan öka patientens trygghet är 

att använda sig av professionella tolkar som har erfarenhet inom vårdområdet (Ferguson & 

Candib, 2002). 

Resultatet av denna studie överensstämmer med andra liknande studier i området där 

kommunikation och kommunikations aspekter anses påverka patienternas upplevelse av 

hälso- och sjukvården.  Jönsson och Johansson (2014) har i sin studie av språkets betydelse 

för patientens omvårdnad kommit fram till att kommunikation kan påverka patienters 

upplevelse av trygghet. De anser att ineffektiv kommunikation kan orsaka att patienterna 

känner rädsla, osäkerhet, ovisshet, utanförskap och ensamhet. Därtill visar Enlöf och 

Runestam (2010) studie att vårdpersonal upplever att språkliga barriären är den största 

anledning till ofullständig kommunikation och ständigt förekommande problem i 

sjukvården. 

Kommunikation är enligt Kirkevolds (2000) beskrivning av Travelbees teori en 

fokuserad process där vårdpersonal kan etablera en mellanmänsklig relation till patienten i 

och med detta uppnå målet för omvårdnaden. Vidare hävdar Kirkevold (2000) att alla 

interaktioner mellan vårdpersonal och patient kan bidra till denna process. Om interaktionen 

inte uppnår målet så finns det risk för att vårdpersonalens handlingar får företräde. Faktorer 

som orsakar avvikelse i kommunikationen, ger, enligt Kirkevolds (2000) beskrivning av 

Travelbees teori, bristande förmåga att se patienten som individ eller att undkomma att 

uppmärksamma olika nivåer av mening i kommunikationen. Enligt Svensk 

författningssamling (2014:821) så har dock hälso- och sjukvården syftet att främja goda 

kontakter mellan patient och personal såväl som att patienten ska ges rätt individuell 

anpassad information för att öka dennes delaktighet i sin egen omvårdnad. Skillnader i språk 

och kultur leder till missförstånd mellan patient och vårdgivare som i sin tur påverkar 

patientens säkerhet. Hamilton och Woodward-Kron (2010) uppger att ett missförstånd 

uppstår när det inte finns tillräcklig förståelse mellan patient och vårdgivare eller där det 

finns en illusion av förståelse. Därtill kan patienters upplevelser av svårigheter i 

kommunikation med vårdgivare vara på grund av att vårdgivaren inte använder sig av 

professionell omvårdnadsorienterad stödjande kommunikation som har till syfte att främja 

hälsa och lindra lidande. Ytligare en orsak till svårigheter i kommunikation mellan patient 

och vårdgivare kan vara brist i att uppmärksamma patientens behov för 

omvårdnadsorienterad information, makt och tidsbegränsningar (Eide & Eide, 2009).  

Lecerof (2016) anser därtill att hälsokommunikation är viktigt för att stärka 

patienternas hälsokunskap. Hälsokunskap innebär enligt Lecerof (2016) att patienten har 

kunskap om hur hälso- och sjukvårdssystemet fungerar, förmåga att komma till 

hälsorelaterad information samt att öka sin kunskap om sitt egna vårdbehov med syfte att 
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söka vård när det behövs. Lecerof (2016) uttrycker också behovet av en kombination av 

hälsokommunikation med andra insatser, för att öka delaktigheten hos patienterna i 

samhället och hälso- och sjukvården. 

 

Vidare, från resultaten framkommer att en stor del patienter har positiva upplevelser i mötet 

med den Västerländska hälso- och sjukvården. Därtill, när vården ges med respekt för 

individen, visad förståelse, vänlighet och hjälpsamhet i patienters hälso- och sjukvård 

process så upplever patienter hälsa och välbefinnande. Tvärtom, när brist i omvårdnad 

uppstår, så leder detta till upplevelser av lidande som kan påverka såväl fysiska hälsan som 

den mentala hälsan hos patienter. Vid brist i omvårdnad känner patienter rädsla, oro, 

hjälplöshet, osäkerhet, minskat förtroende och frustration i vården på grund av upplevelser 

av brist på tillgänglighet, kort närvaro och auktoritativ beteende hos vårdpersonal. När 

patienten upplever att omvårdnaden inte är individuellt anpassad erfars vårdpersonalen som 

kall, respektlös, osympatisk, känslomässigt döv, apatisk, likgiltig, med brist på empati och 

respekt. Att inte göra patienterna delaktiga och att neka deras kunskaper försvårar ännu mer 

för situationen (Wysong & Driver, 2009, Dahlberg & Segesten, 2010). Liknande resultat 

presenterar Konicka och Zengin (2017) i sin studie om utländska patienter i mötet med hälso- 

och sjukvården och belyser komplexiteten av sjuksköterskeyrket.  

Uppkomst av upplevelser av kategorisering därtill, erfars som respektlös och ökar 

sårbarheten hos patienter då de i vissa fall känner att de är kategoriserade utifrån sin kultur, 

religion och etnicitet. Detta påverkar patientens välbefinnande och bekvämlighet. Sådana 

situationer ger patienterna varierande känslor av ledsenhet, upprördhet, värdelöshet, 

förödmjukhet, upprördhet och patienterna är generade som i sin tur leder till att patienterna 

avstår från delaktighet i vården. Snarlika upplevelser rapporterar också Wikberg och Bondas 

(2010) i sin studie. 

Enligt Kirkevolds (2000)  beskrivning av Travelbees teori så går lidandet hand i hand 

med det som individen upplever betydelsefullt i sitt liv och omvårdnaden. Vidare hävdar 

Kirkevold (2000) att omvårdnadens viktigaste attribut är att individens, hans/hennes familj 

eller samhällets omvårdnadsbehov tillfredsställas. Omvårdnaden är enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2019) vårdgivarens ansvar och därmed är det relationen med 

patienten som ska etableras och upprätthållas. Dahlberg och Segersten (2010) anser därtill 

att vård som har för mål att stödja och stärka patientens hälsoprocesser och lindra lidande 

uppnås genom mellanmänsklig vårdrelation och kännetecknas av engagemang med 

patienten i centrum. Kategorisering därtill är enligt Phuong-Mai (2015) en naturlig process, 

viktigt för att överleva och sker på grund av en missanpassning. Hon menar att både 

stereotyper och fördomar kan leda till diskriminering, vilket betraktas som beteende som kan 

värva felaktiga och negativa känslor och orättvisa mot vissa individer eller grupper. I sådana 

fall då det uppstår stereotyper och fördomar så anser Phuong-Mai (2015) att självreglering 

är avgörande för det adaptiva uttrycket av socialt beteende, särskilt i nutid då de flesta 

samhällen anses vara mångkulturella. 

 

Vidare så visar resultaten att patienter känner sig osäkra och förvirrade på grund av 

upplevelse av otillräcklig kunskap hos vårdpersonal för patientens kulturella och religiösa 

sedvanor samt förståelsen av rollen av familjemedlemmar. Som resultat av detta så upplever 

patienterna respektlöshet då deras människovärde upplevs kränkts och ger dem känslor av 

obehag, sårbarhet, skam, rädsla och sorg (Hall & Graubäk, 2012). Goodwin, Hunter och 
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Jones (2017) ger i sin studie en liknande beskrivning och betonar skillnader i uppfattningar 

av kulturella aspekter mellan patienter och vårdpersonal.  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (Svensk författningssamling, 2017:30) samt beskrivningen 

av sjuksköterskans yrkesroll (Svensk sjuksköterskeförening, 2019) så är det vårdgivarens 

ansvar att se till att patientens kulturella behov tillgodoses så gott som det är möjligt. Respekt 

för en person ska enligt Hällström (2018) innebära att värdera och erkänna individen som en 

unik person med dennes sårbarhet, värdighet och integritet. En vård som respekterar 

patientens egna inställningar, behov, värderingar och stolthet. Därtill så framkommer från 

resultaten att patienter upplever frustration på grund av att de gavs mat att äta som anses vara 

kulturellt och religiöst oacceptabel. Enligt Socialstyrelsen (2011) så är mat inte bara 

näringsämne som människor behöver för att överleva utan det är också grund för 

tillfredställelse, trivsel och samhörighet. Detta område behöver uppmärksammas mer på 

grund av begränsade vetenskapliga bevis. 

Konklusion 

Tanken med studien är att undersöka och beskriva patienters upplevelse i mötet med 

vårdpersonal som har en annan kulturell bakgrund än patienten, eftersom det inom 

sjukvården idag är sannolikt att människor från olika kulturer träffas. Resultaten visar att 

patienters upplevelse påverkas av brister i kommunikation som leder till att patienten inte 

kan meddela eller förstå sitt hälsotillstånd/situation på korrekt sätt. Som resultat av detta så 

kan patienten få en inadekvat vård på grund av missförstånd. Detta i sin tur kan leda till 

onödigt lidande hos både patienter och vårdpersonal. Även då det inom utbildningen av 

sjuksköterskor i Sverige ingår ämnen om vårdande i ett mångkulturellt samhälle så visar 

studien att det förekommer brister i kulturellt anpassad vård. Brister inom dessa områden 

kan vara tecken på att kunskaper inom dessa områden inte är tillräckliga och behöver 

uppmärksammas och förbättras.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Trots alla försök att göra hälso- och sjukvården i Sverige kulturellt och individuellt anpassad 

så visar denna studie att det fortfarande finns brister/luckor inom hälso- och sjukvården som 

behöver förbättring.  

Fynden från denna studie belyser vikten av tolk som har erfarenhet inom vårdområdet för att 

öka patientens delaktighet i sin behandling och omvårdnad. Vidare forskning av 

möjligheterna samt kostnadseffektivitet behöver göras. 

Vidare visar resultaten att hälso- och sjukvård bör ta i beaktande befintliga flerspråkiga 

vårdpersonal och använda dessa resurser för att öka tillgängligheter av vården för patienter 

som har språksvårigheter, med syfte att öka tryggheten och välbefinnandet hos patienterna. 

Vårdpersonal också bör ta i beaktande den planerade besökstiden för patienter med 

språksvårigheter.  

Vidare visar studien, att omvårdnadskommunikation som inte är stödjande påverkar 

patienter negativt och därför är det viktigt att vårdpersonal tar detta i beaktande för att minska 

kommunikationsbegränsningar och öka patientens delaktighet.   

Att resultaten visar att det finns brister i kunskap för kultur och kulturella sedvanor tyder på 

att dessa också behöver förbättringar. Kulturell sensibilitet och medvetenhet om kulturella 

sedvanor kan öka patientens välbefinnande och förtroende för hälso- och sjukvården. Bättre 
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journalföring av patienternas omvårdnadsstatus - andligt/kulturell/religion/mat kan bidra till 

förbättringar inom detta område.  

Upplevelser av kategorisering och fördomar i denna studie visat sig vara kulturbunden 

varvid vårdpersonal bör vara medveten över sina egna värderingar och övertygelser samt 

reflektera och anpassa över sin kommunikation i mötet med människor som tillhör en annan 

kultur. 

Exempel på förslag för vidare forskning: 

 Patientens upplevelse av användning av tolk med erfarenhet inom området jämfört 

med användning av allmänna tolkare/familjemedlem. 

 Fördelar och nackdelar med användning av befintlig flerspråkig sjukvårdspersonal 

inom hälso- och sjukvården. 

 Patienternas upplevelse av mat som serveras inom hälso- och sjukvården. 

 Sjuksköterskans upplevelse i mötet med människor som har en annan kulturell 

bakgrund. 
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Hög.  Trovärdigt, Pålitlig, Bekräftelsebar, Överförbar 

Författare Jomeen, J. & Redshaw, M. 

Titel Ethnic minority women’s experience of maternity services in England 

Årtal, Land, 

Tidskrift, DOI 

2012, England. Ethnicity and Health, 18(3), 280-296. DOI: 

10.1080/13557858.2012.730608 

Problem/Syfte 
Att utforska svarta och minoritets etniska kvinnors erfarenheter av nutida 

barnomsorg i England 

Teori X 

Datainsamling 

Metod 

Urval 

Analys 

n = 219 kvinnor svarade med öppen text, var från olika etnicitet, ålder 19-

40/ Kvalitativ tvärsnittsundersökning/ slumpmässigt prov med tre öppna 

frågor, broschyr-frågeformulär, telefonintervju/ Nvivo 

kodningsindexering och systematiska uppdrag av verbala koder samt 

tematisk analys för mönster 

Resultat 
Tre teman var: Känsla av att vara omhändertagen, personalens attityder 

och kommunikation, etnicitet och kultur med 9 respektive underkategorier 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Hög.  Trovärdigt, Pålitlig, Bekräftelsebar, Överförbar 



 

 

Artikel 3  

 

Artikel 4 

 

  

Författare Murray, L., Windsor, C. & Parker, E. 

Titel The Experiences of African Women Giving Birth in Brisbane, Australia 

Årtal, Land, 

Tidskrift, DOI 

2009, Australia. Health Care for Women International, 31(1), 458–472. 

DOI: 10.1080/07399330903548928 

Problem/Syfte 
Att avslöja från personens beskrivningar direkt de afrikanska 

flyktingkvinnornas födelseupplevelser i Brisbane, Australien 

Teori X 

Datainsamling 

Metod 

Urval 

Analys 

n = 10 flyktingkvinnor från Afrika, av olika etnicitet, ålder 20-40/ 

Kvalitativ fenomenologisk studie enligt Husserlian fenomenologiska 

ramar som betonar levande erfarenhet och syftet är att avslöja universellt 

delade upplevelser/ snöboll semi-strukturerade ljudinspelade intervjuer/ 

Analys enligt Eidetisk reduktion-destillerande erfarenheter till deras 

essenser enligt Amedo Giorgi 

Resultat 

Tre teman var: "Du vet inte, du känner dig ensam, och du känner dig 

annorlunda", "De är väldigt snälla sjuksköterskor, men fortfarande har de 

inte mycket tid" och "Vi är vana vid en naturlig typ av födelse ” 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Hög.  Trovärdigt, Pålitlig, Bekräftelsebar, Överförbar 

Författare Garrett, W. P.,  Dickson, G.H., Young, L., Whelan, K. A. & Forero, R. 

Titel 
What do non-English-speaking patients value in acute care? Cultural 

competency from the patient’s perspective: a qualitative study 

Årtal, Land, 

Tidskrift, DOI 

2016, Australia. Health Expectations, 20(1), 886–895. DOI: 

10.1111/hex.12529 

Problem/Syfte 
Att lokalisera kulturell kompetens inom den icke-engelsktalande 

patientens erfarenhet 

Teori Grounded teorianalys inom konstruktivistiskt perspektiv 

Datainsamling 

Metod 

Urval 

Analys 

n = 49 patienter och n = 10 vårdare från icke engelsktalande bakgrund/ 

Kvalitativ Grounded teori/ fokusgrupper/ Konstruktivistisk Grounded 

teori enligt Chazman med kodning 

Resultat 
Fem koder: Språkunderlättning, patient övertygelser, familj medverkan, 

personalens attityder och organisatoriska frågor med 14 underkoder 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Hög.  Trovärdigt, Pålitlig, Bekräftelsebar, Överförbar 



 

 

Artikel 5 

 

Artikel 6 

 

  

Författare 
Hyatt A., Lipson-Smith, R., Schofield, P.,  Gough, K., Sze, M., Aldridge, 

L., Goldstein, D., Jefford, M., Bell, L. M. & Butow, P. 

Titel 

Communication challenges experienced by migrants with cancer: A 

comparison of migrant and English-speaking Australian-born cancer 

patients 

Årtal, Land, 

Tidskrift, DOI 

2016, Australia. Health Expectations, 20(1), 886–895. DOI: 

10.1111/hex.12529 

Problem/Syfte 

Att undersöka de kommunikationshinder och utmaningar som arabiska, 

grekiska och kinesiska (mandarin och kantonesiska) talande 

onkologipatienter har i Australien 

Teori X 

Datainsamling 

Metod 

Urval 

Analys 

n = 1441, från olika etnicitet, män = 668 kvinnor = 773, ålder 18-80/ 

Kvantitativ/ data från tidigare tvärsnittsundersökning/ IRSAD för 

beräkning av demografi, målbyggda åtgärder för beräkning av 

kommunikationsvariabler, Chi-squared tester 

Resultat 

Deltagare, förståelse av Hälso- och sjukvård - Uppfattningar och 

erfarenheter, Trygghet med engelska språket - Professionell tolk och 

uppfattning om hälsovårdskvalitet. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Hög. Validitet, Reliabilitet 

Författare 
Goodman, A., Fleming, K., Markwick, N., Morrison, T., Lagimodiere, L., 

Kerr, T. & Western Aboriginal Harm Reduction Society 

Titel 

“They treated me like crap and I know it was because I was Native”: The 

healthcare experiences of Aboriginal Peoples living in Vancouver’s inner 

city 

Årtal, Land, 

Tidskrift, DOI 

2017, USA. Social Science and Medicine ; 178(1) 87–94. DOI: 

10.1016/j.socscimed.2017.01.053. 

Problem/Syfte 

Att utforska hälso- och sjukvård upplevelser hos aboriginska folket som 

använder olagliga narkotika och eller olaglig alkohol och som bor i 

Vancouver innerstad. 

Teori X 

Datainsamling 

Metod 

Urval 

Analys 

n = 30, ålder19-70, män = 18 kvinnor = 12/ Kvalitativ studie/ pratcirklar - 

fokusgrupp med fältanteckningar (eftersom etik för ljudinspelning inte 

erhölls)/ tematisk analys 

Resultat 

Tre teman var: "De behandlade mig som skit och jag vet att det var för att 

jag var infödd": Uppfattningar om rasism i hälso- och sjukvården "Jag tror 

att hon trodde att jag ville ha smärtstillande medel men jag blev verkligen 

skadad.": Konsekvenserna av flera stigmatiserade identiteter i klinisk 

praxis, "Jag berättar för dem så lite som möjligt". Att lindra 

diskriminerande vårdpraxis. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Hög.  Trovärdigt, Pålitlig, Bekräftelsebar, Överförbar 



 

 

Artikel 7 

 

Artikel 8 

 

  

Författare Shaw, J., Zou, X. & Butow, P. 

Titel 
Treatment decision making experiences of migrant cancer patients and 

their families in Australia 

Årtal, Land, 

Tidskrift, DOI 

2015, Australia. Patient Education and Counseling 98(1), 742-747. DOI: 

10.1016/j.pec.2015.01.012 

Problem/Syfte 

Att utforska erfarenheter av behandlingens beslutsfattande från 

australienska migranter med cancer från arabisk, kinesisk eller grekisk 

bakgrund och deras närstående 

Teori X 

Datainsamling 

Metod 

Urval 

Analys 

n = 73 patienter n = 18 vårdgivare/ Kvalitativ/ digitalt registrerade 14 

fokusgrupper, 21 halvstrukturerade intervjuer/ Tematisk analys baserad på 

Grounded teori med användning av konstant jämförelse metodik 

Resultat 

Fyra teman var: Upplevd roll hos patienten i beslutsfattandet, Tillgång till 

information och språkets inverkan, Kulturell inverkan, Familjens 

medverkan. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Hög.  Trovärdigt, Pålitlig, Bekräftelsebar, Överförbar 

Författare Umut Sarpel, U., Huang, X., Austin, C. & Gany, F. 

Titel 
Barriers to Care in Chinese Immigrants with Hepatocellular Carcinoma: A 

Focus Group Study in New York City 

Årtal, Land, 

Tidskrift, DOI 

2018, USA. Journal of Community Health, 43(1), 1161-1171. DOI: 

10.1007/s10900-018-0536-7 

Problem/Syfte 

Att identifiera hinder för vård vid behandling av Hepatocellulär karcinom 

bland de drabbade personerna i den kinesiska invandrarorganisationen i 

NYC. 

Teori X 

Datainsamling 

Metod 

Urval 

Analys 

n = 29 män = 26 kvinnor = 3, ålder 38-79/ Kvalitativ/ fokusgrupper/ analys 

enligt Grounded teorimetodik 

Resultat 
Hinder för vården var: Försäkring, Pengar, Tid, Språk, Medborarsstatus, 

Stigma, Kultur och bias i vård. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Hög.  Trovärdigt, Pålitlig, Bekräftelsebar, Överförbar 



 

 

Artikel 9 

 

Artikel 10 

 

  

Författare Abdu, L., Stenner, K. & Vasso Vydelingum, V.   

Titel 
Exploring the health visiting service from the view of South Asian clients 

in England: a grounded theory study 

Årtal, Land, 

Tidskrift, DOI 

2015, UK. Health and Social Care in the Community (2016) 24(5), 596–

604. DOI: doi: 10.1111/hsc.12233 

Problem/Syfte 
Syftet med denna studie var att utforska syd asiaterna perspektiv 

angående deras erfarenheter med hemtjänst. 

Teori X 

Datainsamling 

Metod 

Urval 

Analys 

n = 15 kvinnor, ålder 20-37, av olika etnicitet/ kvalitativ/ ljudinspelade 

halvstrukturerade intervjuer/ Induktiv analys enligt Grounded teori med 

konstant jämförande tillvägagångssätt (Strauss & Corbin, 1998), öppen-

axial-selektiv kodning 

Resultat 
Tre kategorier var: Resan för att förstå hälsobesökarens roll, Hur relevant 

är detta för mig? och Betydelsen av familjen. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Hög.  Trovärdigt, Pålitlig, Bekräftelsebar, Överförbar 

Författare De Gagne, C. J., Jina Oh, J., So, A. & Kim, S-S. 

Titel 
The healthcare experiences of Koreans living in North Carolina: a mixed 

methods study 

Årtal, Land, 

Tidskrift, DOI 

2014, USA. Health and Social Care in the Community, 22(4), 417–428. 

DOI: 10.1111/hsc.12098 

Problem/Syfte 

Att undersöka upplevelser av hälso- och sjukvård för koreanska invandrare 

i åldern 40-64 år som bor i Nord Karolina Triangel området i sydöstra 

USA. 

Teori Användning av Modell av hälso- och sjukvård av Andersen et al. (1995) 

Datainsamling 

Metod 

Urval 

Analys 

n = 125-kvantitativ, n = 10 kvalitativ/ Blandad metod/ kvantitativ data 

samlades in med frågeformulär, kvalitativ data med fokusgrupp/ 

kvantitativ analys med t-tester och chi-square tester, kvalitativ tematisk 

analys 

Resultat 

Kvantitativt resultat: Hälsoskyddsstatus och användning av hälso-och 

sjukvårdstjänster, Användning av hälso- sjukvård och Erfarenheter och 

uppfattningar. Tre kvalitativa teman var: Hinder för användning av hälso- 

sjukvårdstjänster, Främjande av användning av hälso- sjukvårdstjänster 

och sökande av Socialt stöd för hantering av hälsa. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Hög.  Validitet, Reliabilitet, Trovärdigt, Pålitlig, Bekräftelsebar, 

Överförbar 



 

 

Artikel 11 

 

Artikel 12 

  

Författare Reitmanova, S. & Gustafson, L. D. 

Titel 
‘‘They Can’t Understand It’’: Maternity Health and Care Needs of 

Immigrant Muslim Women in St. John’s, Newfoundland 

Årtal, Land, 

Tidskrift, DOI 

2008, Canada. Maternity and Child Health Journal, 12(1), 101-111. DOI: 

10.1007/s10995-007-0213-4 

Problem/Syfte 

Att dokumentera och undersöka behovet av mödrahälsovård och hinder för 

att få tillgång till av mödrahälsovård tjänster utifrån invandrar muslimska 

kvinnor perspektiv som bor i St John's, Kanada. 

Teori X 

Datainsamling 

Metod 

Urval 

Analys 

n = 6 muslimska kvinnor, ålder 25-40/ Kvalitativ/ djupintervjuer/ mättnad 

(Guest et al.) innehållsanalys 

 

Resultat 

I varje fas (graviditet, förlösning och födsel, efter förlösning på sjukhus, 

efter förlösning hemma) fyra problem återkommit i kvinnors svar: 

graviditetsinformation, prenatalklasser, kvinnors behov och vård och stöd. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Trovärdigt, Pålitlig, Bekräftelsebar, Överförbar 

Författare Wiking, E., Saleh-Stattin, N., Johansson, S-E.  & Sundquist, J. 

Titel 

Immigrant patients’ experiences and reflections pertaining to the 

consultation: a study on patients from Chile, Iran and Turkey in primary 

health care in Stockholm, Sweden. 

Årtal, Land, 

Tidskrift, DOI 

2009, Sweden. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23(1), 290–297. 

DOI: 10.1111/j.1471-6712.2008.00622.x 

Problem/Syfte 
Att undersöka invandrarpatienters erfarenheter och reflektioner kring 

konsultationer i primärhälsovården där tolkare sällan används. 

Teori X 

Datainsamling 

Metod 

Urval 

Analys 

n = 78, ålder 23-88, tre etniciteter/ Kvantitativ/ frågeformulär/ Beskrivande 

analys med STATA mjukvara 

 

Resultat 

Fördelning i antal och andel av demografiska, socioekonomiska, 

ackulturation och migrationsrelaterade variabler efter etnicitet (n = 52), 

Förekomst i antal och procent av självrapporterad hälsa, symtom, 

fördelning av tid från bokning till konsultation och patienters erfarenheter 

av samråd, Föreningar mellan tillfredsställelse med samrådet, tröst från 

läkare och tid från bokning till konsultation, självrapporterad hälsa, 

symtom och patientens erfarenheter i antal och procent. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Validitet, Reliabilitet 



 

 

Bilaga 5: Översikt över valda kategorier och artiklar 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Artikel 

Subkategori Kategori 

X  X X X  X X X X X  

Språket som ett 

hinder för effektiv 

kommunikation 

Kommunikation och 

kommunikationsrelaterade 

aspekter 

X X X X X  X X    X 

Tolk och 

flerspråkig 

vårdpersonal 

X  X  X  X   X X  

Upplevelser 

relaterad till 

mottagen 

information 

X X X X   X    X X 
Brister i 

kommunikation 

X X X X  X  X   X  

Vårdande som 

skapar upplevelser 

av hälsa och 

välbefinnande  

Hälso- och 

sjukvårdsrelaterade 

aspekter 

X X X X X X    X X  

Vårdande som 

skapar upplevelser 

av lidande 

X X X X   X X X X X X 

Påverkan från 

patientens 

kulturella och 

religiösa 

övertygelse 

Kultur och kultur 

relaterade aspekter 

 X X X   X  X    

Viktigheten av 

familjens 

engagemang 

 


