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_________________________________________________________________________ 

BAKGRUND: Samhället blir allt mer mångkulturellt. Människor från olika delar av 

världen immigrerar till Sverige och det är därför av stort värde att känna till dessa 

människors kulturella bakgrund och trosuppfattning.  Som vårdpersonal är det viktigt att 

vara uppmärksam på eventuella kulturella skillnader och bemöta patienten med respekt för 

att skapa en god vårdrelation. 

SYFTE: Vårt syfte med denna litteraturöversikt var att undersöka utlandsfödda patienters 

upplevelse av vårdrelationen med personalen på en vårdavdelning.  

METOD: En litteraturöversikt gjordes där tretton artiklar granskades för att kunna 

sammanställa en helhetsbild av det valda ämnet. 

RESULTAT: De flesta patienterna i artiklarna beskriver olika svårigheter med att skapa 

en god relation med vårdpersonalen. Två kategorier identifierades: Att inte bli förstådd av 

vårdpersonal och Att inte känna sig delaktig i vårdrelationen. Från dessa två kategorier 

framkom fem underkategorier som beskriver på vilket sätt patienterna kände sig 

missförstådda eller inte kände sig delaktiga i relationen med vårdpersonalen. 

KONKLUSION: Det finns svårigheter att skapa en god transkulturell vårdrelation mellan 

patient och vårdpersonal. Patienter beskriver hur de inte alltid blev mötta med samma 

respekt och kulturella förståelse som de andra infödda patienterna. Detta tyder på att det 

finns ett behov av bättre utbildning hos vårdpersonalen inom ämnet kulturell förståelse. 

Vårdpersonalen måste också se till de individuella behoven hos patienterna. 
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BACKGROUND: The society is becoming more and more diverse in its many cultures. 

People from all over the world are migrating to Sweden and it is therefore of great worth to 

be familiar with the cultural background and religious belief of these people. As a 

caregiver, one must be sensitive to cultural differences and approach patients with respect 

in order to establish a good relationship. 

AIM: This paper reports a review of an examination of foreign-born patient’s experience 

of a caring relationship with the personnel in a care division.   

METHOD: A literature review was used in this survey, where the findings of thirteen 

articles were examined to establish an overview of the subject.  

FINDINGS:  Most of the patients in the articles described different challenges in 

establishing a good relationship with the caregivers. Two main categories were 

constructed: Not being understood by the caregiver and Not feeling a part of the caring 

relationship. From these two categories, five sub-categories were formed to describe in 

what way the patients were misunderstood or not being included in the relationship with 

the caregivers. 

CONCLUSIONS:  There are challenges in creating a good transcultural relationship 

between the patient and the caregiver. Patients described how they not always were being 

met with the same respect and cultural awareness by the caregivers as the native patients 

were. This implies that there is a need of better cultural education amongst caregivers. The 

caregivers also need to se the individual needs of the patients. 
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INLEDNING 

Det svenska samhället har utvecklats till ett mångkulturellt samhälle då människor från 

olika delar av världen av olika anledningar har invandrat hit. När dessa människor söker 

vård är det viktigt att kommunikationen med vårdpersonalen fungerar för att skapa 

trygghet, för att få en bra vårdrelation. Det finns annars risk för att det uppstår osäkerhet 

hos dessa patienter då de inte kan utrycka sina känslor och önskningar. Alla människor har 

ett grundläggande behov av bekräftelse från omgivningen. Detta behov blir inte alltid 

tillgodosett hos utlandsfödda patienter i mötet med vårdpersonal på grund av kulturella 

barriärer. Eftersom författarnas sjuksköterskeutbildning endast ytligt berört detta ämne, 

finns ett intresse att närmare undersöka vilka dessa barriärer är samt hur de påverkar den 

utlandsfödda patientens upplevelse av vårdrelationen. Förhoppningen är att denna kunskap 

skall kunna hjälpa författarna att bemöta utlandsfödda patienter bättre i en framtida roll 

som sjuksköterskor. 

BAKGRUND 

Migration i världen och Sverige 

Det blir allt vanligare att människor flyttar över länders gränser. År 2009 beräknades det 

finnas ungefär 214 miljoner migranter i världen (International Organization for Migration, 

2010). Knappt hälften av dessa migrationer sker mellan utvecklingsländerna. De flesta 

migranterna kommer från medelinkomstländer som Ryssland, Mexico och Kina. På andra 

plats kommer migranter från höginkomstländerna som toppas av Israel, Trinidad och 

Tobago medan den minsta migrationen sker från låginkomstländer där Indien, Bangladesh 

och Pakistan toppar migrationslistan (Hedberg & Malmberg, 2008). 

Även Sverige har blivit ett mer mångkulturellt samhälle. Med mångkulturellt menas ett 

land där olika etniska kulturer ingår (Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003). År 2009 

invandrade cirka 45 000 personer till Sverige och de senaste fyra åren har siffran legat över 

40 000 personer (Statistiska centralbyrån, 2010). Av dem som invandrade år 2009 var 

24 000 personer asylsökande (Migrationsverket, 2010a), övriga är exempelvis medborgare 

från norden och Europeiska Unionen (EU) som inte behöver söka asyl. Även svenskar som 

återvänder efter längre tids vistelse utomlands betraktas som invandrare i statistiken 

(Migrationsverket, 2009). De asylsökande har de senaste åren huvudsakligen kommit från 

Somalia, Irak och Afghanistan (Migrationsverket, 2010a). 

Historiskt sett är invandring inte något nytt fenomen i Sverige (Migrationsverket, 2010b). 

Redan under 1500-talet invandrade hansatyskar till Sverige och många finländare bosatte 

sig i Mälardalen. Under 1600-talet kom många Romer till Sverige och Valloner lockades 

hit för att lära ut järnhantering. Savolaxfinnar erbjöds vissa skattelättnader om de bosatte 

sig i urskogen, de så kallade finnmarkerna. Judar tilläts etablera sig i fyra städer på 1700-

talet då även många franska intellektuella lockades till vårt land. Då 1800-talets stenstäder 

skulle byggas erbjöds stuckaturkunniga Italienare arbete här men också Skottar som kunde 

starta bryggerier. Under 1800-talet och fram till 1930 var utvandringen till Amerikas 
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förenta stater (USA) ett stort samhällsproblem. Invandringsrestrektioner i USA 

tillsammans med första världskriget dämpade utvandringen och då andra världskriget bröt 

ut gick Sverige från att vara ett utvandrarland till att bli ett invandrarland. I krigets spår 

kom under 1940-talet flyktingar från Tyskland, de nordiska grannländerna och Baltikum. 

På 1950- och 60-talet dominerade arbetskraftinvandring från Skandinavien, Italien, 

Grekland, Jugoslavien och Turkiet. Den nordiska, i synnerhet den finska, invandringen var 

stor under 1970-talet samtidigt som den utomnordiska arbetskraftinvandringen minskade 

till följd av reglering. Flyktingarna kom stötvis i anslutning till krig och kriser, exempelvis 

militärkuppen i Chile 1973. 1980-talet brukar kallas de asylsökandes årtionde, med 

flyktingar från Iran, Irak, Libanon och Syrien. Kommunismens fall gjorde det lättare att 

lämna sitt land varpå många östeuropéer sökte sig till Sverige, inte på grund av förföljelse, 

utan på grund av fattigdom med en dröm om ett bättre liv i väst. Under 1990-talet har 

uppdelning av länder och etnisk rensning drivit människor på flykt i Europa för första 

gången sedan 1940-talet. Sverige tog emot många flyktingar från forna Jugoslavien, 

framförallt bosnier och kosovoalbaner. EU samarbetet har under 2000-talet ökat antalet 

EU-medborgare som kommer till Sverige för att arbeta. Flyktingar kommer från forna 

Jugoslavien, Irak och Somalia men även forna Sovjetunionen och allt fler afrikanska länder 

(a.a.). 

Relationen mellan patient och vårdpersonal 

Enligt Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) spelar det första mötet 

mellan vårdpersonal och patient stor roll för den fortsatta vårdrelationen (a.a.). Ett 

konstruktivt möte mellan dessa parter skapar en trygghet samt ger goda förutsättningar för 

hela vårdtiden (Dahlberg, Todres & Galvin, 2009). När en patient söker vård befinner han 

eller hon sig ofta i en svår livssituation. Det är därför viktigt att inte försvåra situationen 

när vårdpersonalen möter patienter genom att inte bemöta eventuella kulturella skillnader 

på ett värdigt sätt (Blomgren & Norberg, 2000). En av förutsättningarna för att skapa en 

bra relation mellan vårdpersonal och patient är att båda parter bemöter varandra med 

respekt och har förmåga att lyssna samt har viljan att förstå varandra (London, 2008). En 

annan förutsättning är att vårdpersonalen bemöter patienten utan att ha förutfattade 

meningar om patientens kultur (a.a.). Enligt Björngren Cuadra, (2010) är bemötandet 

viktigare än att man alltid har svaren. Om patienten känner att vårdpersonalen lyssnar och 

visar uppriktigt intresse kommer patienten också känna tillit i vårdrelationen (a.a.).  I mötet 

är det också viktigt att komma ihåg att det faktiskt är patienten som är i underläge och att 

det är hans eller hennes behov som ska prioriteras (Blomgren & Norberg, 2000). 

I mötet med människor med annan kulturell bakgrund, kan en misstänksamhet mot det 

okända leda till en rädsla att förlora den fundamentala tryggheten i vår egen livssituation. 

När denna trygghet hotas kan fördomar uppstå. Som vårdpersonal är det därför mycket 

viktigt att reflektera över den process som förvandlar hanterbara fördomar till öppen rasism 

och intolerans (Angel & Hjern, 2004). Olika attityder och okunskap spelar också stor roll i 

mötet mellan vårdpersonal och patient där dessa faktorer ofta leder till missförstånd. Om 

patienten blir missförstådd av vårdpersonalen blir det svårare för patienten att vara delaktig 

i vårdbeslut (Jahren Kristoffersen, Nordtvedt & Skaug, 2005). Ett av de bästa instrumenten 

för att skapa god mänsklig kontakt är empatin. Genom att vårdpersonalen visar empati och 

äkta känslor, får patienten större förtroende vilket leder till en bättre vårdrelation (a.a.). 
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Verbal och icke-verbal kommunikation 

Kommunikationsproblem till följd av språkbarriärer leder till missförstånd och därmed 

vårdlidande för patienten (Hultsjö & Hjelm, 2005). En viktig del av kommunikationen 

mellan människor sker genom det verbala språket. Det är i hög grad genom detta våra 

upplevelser, känslor och bilder av världen förmedlas. Genom språket kan vi både närma 

oss och distansera oss från minnen och erfarenheter (Hanssen, 2007). Verbal 

kommunikation syftar på språkets användning i muntlig och skriftlig form. Icke-verbal 

kommunikation kan uttryckas genom ansiktsuttryck, blickar och ögonkontakt samt huvud- 

och kroppsrörelser. Det är således inte nog att behärska språket i tal och skrift för att känna 

sig som en integrerad del av ett samhälle, det krävs även kännedom om kulturella och 

sociala strukturer för att behärska det icke-verbala språket. En faktor som kan påverka 

språkinlärningen i negativ riktning kan exempelvis vara att utlandsfödda som flyttat till 

Sverige arbetar tillsammans med personer från hemlandet. Om kontakten med svenskar 

dessutom är liten på fritiden försvåras integrationen i det nya samhället. Detta är något som 

de som har invandrat till Sverige sent i livet har störst problem med (a.a.). Vid vistelse på 

en vårdavdelning kan detta leda till känslor av ensamhet då patienten saknar ord att 

uttrycka sina behov och önskemål (Heikkilä & Ekman, 2000). 

Hanssen (2007) vill tydliggöra att när språkkunskaperna inte räcker till för att förstå och 

göra sig förstådd behövs hjälp av en tolk. Enligt Förvaltningslagen § 8 (SFS 1986:223) har 

patienter som inte talar svenska rätt till tolk. Att använda tolk innebär dock att ett 

vårdtillfälle tar längre tid och ökar kostnaderna för sjukhuset (Hanssen, 2007). Många 

patienter upplever också att det är svårare att öppna sig i förtrogenhet till vårdpersonalen 

då en tolk närvarar (Angel & Hjern, 2004). Det icke-verbala språket är kulturellt betingat 

och måste sättas in i ett kulturellt sammanhang för att uppfattas korrekt. Det måste därför 

iakttas försiktighet vid tolkning då olika gester kan ha olika innebörd i olika kulturer 

(Hanssen, 2007). Även Angel och Hjern (2004) belyser risken för feltolkning och menar 

att det är av största vikt att utnyttja professionell tolk. 

Kultur och Religion 

I alla samhällen finns människor som har sina egna definitioner av hälsa, sjukdom och död, 

samt hur sjukdomar uppstår och botas. Kulturen fungerar som en gemensam livsform som 

ärvs i generationer och innebär de värderingar, handlingar och regler som finns i ett 

samhälle (Hanssen, 2007). Giger och Davidhizar (2002) definierar också kultur som något 

som styr människors tänkande, vad människor gör samt skapar en bild av vem vi är (a.a.). 

För att bemöta patienten på ett bra sätt krävs det inte att vårdpersonalen kan allt om de 

olika kulturerna eller de etniska grupperna. Det är tillräckligt att ha viss kännedom om de 

vanligaste folkgrupperna i det geografiska området där vårdpersonalen arbetar (Hanssen, 

2007). Alla de olika etniska grupper som kommer till Sverige har med sig olika språk, 

bakgrunder och religioner (Angel & Hjern, 2004). Det är genom kulturen människan får 

struktur på sin omvärld. Då människor kommer från en annan kultur till ett nytt land, vill 

vissa anpassa sig och ändrar sitt tankesätt till den nya kulturen. En del vill ha kvar sin 

kultur och sitt sätt att leva, men dock påverkas människan till viss del ändå av den nya 

kulturen (Hanssen, 2007). Hanssen (2007) menar att människor skapar en helhetssyn på 

livet genom sin trosuppfattning som kan vara till hjälp för att svara på de stora 

livsfrågorna. Hanssen (2007) förklarar vidare att religion och trosuppfattning är av stor vikt 

för hur en individ uppfattar hälsa och sjukdom, liv och död. Religioner uppstår i kulturella 
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sammanhang och individens trosutövning påverkas av den kulturella bakgrunden. I alla 

tider och i alla samhällen har religioner i olika former spelat stor roll för tankarna kring 

hälsa och ohälsa men i vissa kulturer spelar religionen en större roll. Religion och livssyn 

påverkar även människors självbild och inställning till andra människor i omgivningen. 

Wiklund (2003) förklarar också att det är viktigt att se på människors olika religiösa 

bakgrund som nyttig kunskap för att förstå individen. Detta också för att kunna bemöta 

människor med respekt och förståelse. 

Livsvärldsperspektiv i transkulturell omvårdnad 

Transkulturell omvårdnad enligt Leininger (1997) fokuserar på att ha en holistisk syn på 

människors kulturella bakgrund där vårdpersonalen ser olika mönster i människors syn på 

hälsa och sjukdom och respekterar olikheter och likheter i deras kulturella värderingar, 

trosuppfattningar och levnadssätt. Det tas upp i International Council of Nurses (2005) 

(ICN:s etiska kod för sjuksköterskor) att god omvårdnad ska ges till alla oavsett hänsyn till 

ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, handikapp eller sjukdom, kön, nationalitet, politisk 

åsikt, ras eller social status. Dessa faktorer ingår i människans livsvärld vilket enligt 

Dahlberg, et al. (2009) innebär att uppmärksamma människors vardagsvärld och dagliga 

tillvaro. Har vårdpersonalen livsvärlden som ansats bejakas patientens levda verklighet, 

hur patienten upplever sin hälsa, sitt lidande, välbefinnande och sin vård. Hur patienten 

upplever sin livsvärld kan inte mätas i siffror eller procent. Livsvärldsperspektivet bygger 

på vårdpersonalens intresse för patientens berättelse. Det är genom denna berättelse 

vårdpersonalen kan få tillgång till delar av patientens livsvärld och genom denna kunskap 

kan patientens unikhet beaktas (a.a.). 

Barbosa da Silva & Ljungquist (2003) menar att ett pluralistiskt samhälle, som Sverige, 

bör vården vara holistisk och ha en öppen vårdideologi där det finns en flerdimensionell 

människosyn. Vidare menar Barbosa da Silva & Ljungquist (2003) att ett pluralistiskt 

samhälle bör baseras på en vårdmodell som består av bland annat tre huvudkomponenter. 

För det första; att ha en pluralistisk eller mångdimensionell människosyn där människan 

ses som bestående av tre dimensioner: kropp, själ och ande. För det andra; att ha en etik 

som är giltig för alla. Denna etik bör också ha tvärkulturella normer och värderingar som är 

nödvändiga för en tvärkulturell kommunikation i ett mångkulturellt samhälle. Den tredje 

komponenten i denna vårdmodell; att ha ett allomfattande sjukdomsbegrepp som innefattar 

både somatiska sjukdomar och andra former av sjukdomar. Detta sjukdomsbegrepp 

uttrycker en komplex syn på sjukdom som kan ha flera olika förklaringar, till exempel 

fysisk-biologiska, psykofysiska, sociokulturella, existentiella/andliga och/eller religiösa 

(a.a.). 

Vår tids sätt att leva med snabba kommunikationer gör att vårdpersonal på kort tid kan 

behöva interagera med patienter från flera olika kulturer. Att på ett korrekt sätt bemöta 

patienter vars värderingar och levnadssätt skiljer sig från vårdpersonalens egna kräver 

kunskap om kulturella skillnader samt kreativitet att använda kunskapen (Leininger, 

2002a). Kulturell medvetenhet genom kunskap är en nödvändighet för vårdpersonal idag, 

för att de skall kunna arbeta effektivt och smidigt med patienter från främmande kulturer. 

Om vårdpersonalen delar in patienter i grupper efter etnisk tillhörighet kommer 

vårdhandlingarna att utföras snabbt och på samma sätt till alla patienter i respektive grupp. 

Genom att istället vara dynamisk i mötet med patienten kan sjuksköterskan identifiera 
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skillnader i gruppens värderingar och beteende vilket ger en bas för variationer i 

vårdhandlingarna. Patienten bemöts då dels utifrån sin kultur men också utifrån sig själv 

(a.a.) 

PROBLEMFORMULERING 

Sverige har blivit ett allt mer mångkulturellt samhälle. Detta leder till att antalet 

transkulturella möten i vården ökar. För att kunna skapa en god vårdrelation krävs 

förståelse för, samt kunskap om, patienternas bakgrund och kultur. Språket är en viktig 

resurs i mötet mellan människor och är ett universellt medel för att kunna förmedla känslor 

och upplevelser. Kommunikationshinder kan försvåra vårdrelationen genom verbala och 

icke-verbala språkbarriärer. Författarnas avsikt var att undersöka utlandsfödda patienters 

upplevelse av den transkulturella vårdrelationen, för att bättre förstå dessa patienters 

livsvärld. 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka utlandsfödda patienters upplevelse av 

vårdrelationen med hälso- sjukvårdpersonalen på en vårdavdelning. 

METOD 

Detta arbete är en litteraturöversikt. Med detta menas, enligt Friberg (2006), att undersöka 

en vald patientgrupps upplevelse av en bestämd situation. Detta för att skapa förståelse för 

patientgruppens upplevelse av situationen och därmed få bättre kunskap om hur patienter 

från den valda gruppen bör bemötas i den specifika situationen för att patientens behov och 

förväntningar skall kunna tillgodoses. För att skapa en översikt över kunskapsläget 

granskades ett flertal studiers resultat, i vilka det identifierades likheter och skillnader, för 

att sedan sammanställa dessa i resultatet. Friberg (2006) vill poängtera att de valda 

studierna bör behandla den valda situationen. 

Urval 

Denna litteraturöversikts inklusionskriterier har omfattat vetenskapliga artiklar; 

doktorsavhandlingar; materialet skall vara publicerat på engelska eller svenska; materialet 

skall vara publicerat mellan åren 2000 och 2010; forskningen skall vara utförd i 

västvärlden samt att artiklarna skall vara skrivna ur patientens perspektiv. Artiklar skrivna 

ur sjuksköterskans perspektiv har exkluderats. 
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Datainsamling 

För insamling av data till litteraturöversikten användes främst databasen CINAHL 

(Cumulative Index to Nursing & Allied Health literature), då det är en databas med 

inriktning på hälso- och vårdvetenskap. Även databasen ELIN@Skövde (Electronic 

Library Information Navigator) användes. För litteraturöversikten lämpliga sökord togs 

fram, bland annat via sökverktyget Svenska MeSH (Medical Subjekt Headings). De valda 

sökorden användes i olika kombinationer med AND, OR och parenteser samt att trunkering 

användes för att bredda sökningen. De sökord som användes var: barriers*, carer*, 

cultur*, cultural*, cultural background, experien*, ethnic*, foreign*, immigrant*, 

migrant*, minority group*, nurse*, professional*, refugee*, relation*, staff*, swed* och 

transcultur*. 

Titlarna lästes och i de fall titeln verkade stämma överens med litteraturöversiktens syfte 

lästes artikelns abstract. Figur 1 visar de sökordskombinationer som användes, antal träffar 

samt vilka artiklar som valdes. De artiklar vars abstract verkade relevant lästes igenom 

snabbt och ytligt och i de fall artikeln fortfarande höll måttet skrevs den ut för vidare 

kvalitetsgranskning enligt Fribergs (2006) förslag på frågeställningar. De tretton artiklar 

som ansågs mest relevanta valdes ut till litteraturöversikten (Bilaga 1). 

 

Figur 1. Sökmatris med databas, sökord, antal träffar, lästa titlar, lästa abstract, vald artikel samt placering i 

träfflistan. Samtliga sökningar med urval 2000-2010. 

Databas Sökord 
 

Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Vald artikel 

(placering i 
träfflistan) 

CINAHL ethnic* AND culture* AND nurse* 
(fulltext) 

89 89 10 10 (65) 

CINAHL immigrant* AND swed* 
(fulltext) 

92 92 9 1 (13) 

CINAHL migrant* AND swed* 22 22 2 2 (5) 

CINAHL cultural* AND swed* AND experien* 52 52 5 6 (43) 

CINAHL (foreign* OR immigrant* OR 

refugee*) AND patient* AND (cultur* 
OR transcultur*) AND (staff* OR 
professional* OR nurse* OR carer*) 
AND relation 

187 20 3 4 (6) 

CINAHL swed* AND barriers* (fulltext) 53 53 8 5 (3) 

CINAHL transcultural* AND swed* (fulltext) 18 18 2 7 (3) 

CINAHL experience* AND provider* AND 
religion* 

53 22 3 11 (1) 

ELIN@Skövde cultural background AND swed* 29 29 2 9 (3) 

ELIN@Skövde immigrant* AND swed* AND illness 11 11 3 13 (6) 

ELIN@Skövde linguistic barriers 81 58 3 12 (40) 

Övriga artiklar: 

 

Artikel 3: Referens i artikel 4, sökte på 
titeln på CINAHL. Artikel 8: 
Rekommendation från Högskolan i 
Skövde. Sökte på Björk-Brämberg på 
http://www.diva-portal.org. 
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Dataanalys 

Friberg (2006) beskriver att analysprocessen skall gå från en helhet till delar för att sedan 

komma till en ny helhet. I arbetet med denna litteraturöversikt innebar detta att det i de 

valda artiklarna, helheten, identifierades ett antal gemensamma kategorier, delar, vilka 

sedan sattes ihop till en ny helhet. Till att börja med delades de utvalda artiklarna upp 

mellan författarna och de tilldelade artiklarna lästes ett antal gånger så att en bild av 

innehållet kunde skapas, med största fokus på resultatdelen. Artiklarnas resultat 

sammanställdes på separata papper, ett för varje artikel. När alla artiklar var genomgångna 

började arbetet med att identifiera eventuella likheter och skillnader i de olika resultaten. 

Delar av materialet som liknade varandra ställdes upp tillsammans under en rubrik. För att 

få en helhetsuppfattning av de utvalda artiklarnas resultat bytte författarna även artiklar 

med varandra så att båda parter kunde bilda sig en egen uppfattning av alla de artiklar som 

ingår i litteraturöversikten. En diskussion följde där författarnas respektive artiklar och 

rubriker kunde jämföras. Så småningom började gemensamma kategorier och 

underkategorier växa fram ur de olika artiklarnas resultat då rubriker med liknande innehåll 

kunde slås samman. Dessa kategorier sattes ihop till litteraturöversiktens resultat. Figur 2 

visar vilka underkategorier som behandlades i respektive artikel. För att få en uppfattning 

om de utvalda artiklarnas evidensgrad, användes Fribergs (2006) mall för 

kvalitetsgranskning (Bilaga 2). Artiklar som uppfyllde mindre än fyra av frågeställningarna 

bedömdes av författarna ha låg evidensgrad. Artiklar som uppfyllde fem till åtta av 

frågeställningarna ansågs ha medelgod evidensgrad och artiklar som uppfyllde nio eller 

fler av frågeställningarna ansåg författarna ha hög evidensgrad. 

Figur 2. Artikelöversikt. 

Artikel 1: Berggren, et al. (2006)  Artikel 8: (doktorsavhandling) Björk-Brämberg (2008) 

Artikel 2: Hjelm, et al. (2003)   Artikel 9: Wallin och Ahlström (2010) 

Artikel 3: Straus, et al. (2007)   Artikel 10: Cortis och Kendrick (2003) 

Artikel 4: Pavlish, et al. (2010)   Artikel 11: Simpson och Carter (2008) 

Artikel 5: Fatahi, et al. (2009)   Artikel 12: Harmsen, et al. (2008) 

Artikel 6: Hjelm, et al. (2005)   Artikel 13: Emami och Torres (2005) 

Artikel 7: Lundberg (2000) 

Underkategorier Artikel 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Språkbarriärer   X X X  X X   X X  

Kulturella skillnader          X X   

Olika syn på sjukdom  X  X  X   X    X 

Att känna sig utlämnad/utanför X         X    

Att inte våga vara delaktig X         X    
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Etiska överväganden 

Vid granskningen av det faktamaterial som ligger till grund för litteraturöversikten bör 

författarna ha ett objektivt förhållningssätt för att undvika att data avsiktligt förvrängs för 

att passa författarnas egna tolkningar. Det är även viktigt att inte fabricera egna data eller 

plagiera andras arbete. För att förtydliga att vi inte avsiktligt handlat enligt ovan har vi 

noggrant angett referenser (F.d. Medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik, 

2003). Vårt mål har varit att använda studier som är godkända av en etisk prövningsnämnd, 

vilket innebör att de följer de etiska riktlinjer som Helsingforsdeklarationen ställer på 

humanforskning (a.a.). 
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RESULTAT 

Utifrån de valda artiklarna framkom två kategorier vilka delades upp i fem 

underkategorier. De kategorier som valdes bygger på det som återkom som en röd tråd i 

artiklarna. De två kategorier som identifierades; Att inte bli förstådd av vårdpersonal och 

Att inte känna sig delaktig i vårdrelationen, sammanfattar de gemensamma problem många 

utlandsfödda patienter upplever i vårdprocessen. Från dessa kategorier har det bildats 

underkategorier som tar upp olika aspekter på vilket sätt patienterna inte blir förstådda och 

inte känner sig delaktiga i vårdrelationen. 

 

Kategorier Underkategorier 

Att inte bli förstådd av vårdpersonal Språkbarriärer 

Kulturella skillnader 

Olika syn på sjukdom 

Att inte känna sig delaktig i vårdrelationen Att känna sig utlämnad/utanför 

Att inte våga vara delaktig 

Att inte bli förstådd av vårdpersonal 

Flera av de valda artiklarna tog upp ett problem många utlandsfödda patienter upplever 

nämligen att inte bli förstådd av vårdpersonalen. Olika aspekter av att inte bli förstådd 

framkommer från patienter där de beskriver detta problem, inte bara som en språkbarriär, 

utan också att kulturskillnader och olika syn på sjukdom spelar stor roll för att bli förstådd i 

vårdsammanhanget.  

Språkbarriärer 

För att få ett positivt och utvecklande vårdmöte är det viktigt att patient och vårdpersonal 

kan kommunicera med varandra. I en studie av Simpson och Carter (2008), såg sig en 

grupp kvinnor som självsäkra när de aktivt sökte information och ställde frågor. Kvinnorna 

i den självsäkra gruppen hade större kunskaper i det språk som vårdpersonalen talade och 

de menade att det var det som var den drivande kraften bakom deras självsäkerhet.  

I feel that I am more assertive than other women; I feel that language plays a big 

role in how assertive a person is. If they speak the language they take more 

command (a.a., s. 19). 

I en studie av Harmsen, Bernsen, Bruijnzeels och Meeuwesen (2008), upplevde de 

patienter som behärskade vårdpersonalens språk sämre att de fick dålig information. De 

var också mindre positiva till vårdprocessen (a.a.). Även patienter med relativt goda 

kunskaper i det nya språket upplevde begränsningar i sina möjligheter till delaktighet i sin 
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vårdprocess eftersom det språk vårdpersonalen använde var komplicerat med mycket 

medicinska termer. Patienterna menade också att det inte är tillräckligt att kunna språket 

om inte ordens innebörd förstås i ett vårdsammanhang (Straus, McEwen & Hussein, 2009; 

Berggren, Bergström & Edberg, 2006). De fick också en känsla av att språkproblemen 

gjorde att vårdpersonalen inte ansträngde sig för att få dem delaktiga i vårdprocessen. 

Detta gjorde att patienterna kände sig förminskade som människor och bara betraktades 

som bärare av symtom som helst skulle vara mätbara (Björk Brämberg, 2008). 

Patienterna kände sig missnöjda med vården när vårdpersonalen inte förstod dem eller om 

de upplevde att de fått otydlig information (Lundberg, 2000; Pavlish, Noor & Brandt, 

2010). Patienterna ansåg att kommunikationshinder måste elimineras och att en bra tolk är 

avgörande för kommunikationen rörande diagnoser och behandlingar (Björk Brämberg, 

2008; Fatahi, Nordholm, Mattsson & Hellström, 2010). Många patienter upplevde dock att 

det råder brist på bra tolkar (Straus, et al., 2009). 

Det viktiga är att tolken kan lyssna på en mening på originalspråket och sedan översätta 

denna mening till en mening på målspråket som är språkligt och kulturellt korrekt utan att 

viktiga ord har filtrerats bort eller att betydelsen av originalmeningen har utökats eller 

förminskats (Fatahi, et al., 2010). Det är också viktigt att kunna lita på tolken. I Fatahis, et 

al. (2010) studie uppgav endast tre av tio att de litade på tolken. Även om förtroendet växte 

efterhand, fanns dock en viss misstänksamhet alltid kvar och en rädsla att informationen 

skulle hamna i fel händer (a.a.). Det kunde också upplevas som genant att prata om intima 

problem med en tredje person närvarande (Pavlish, et al., 2010). 

Patienterna uppgav att de kulturella skillnaderna mellan vårdpersonal och patient ofta var 

uppenbara men att det också kunde finnas kulturella olikheter mellan patienten och tolken. 

Tolken måste därför ha kunskap om den kulturen det tolkas från men också den kulturen 

det tolkas till för att undvika missförstånd exempelvis rörande gester och övrig icke-verbal 

kommunikation. Bara för att patienten och tolken kommer från samma land behöver de 

inte nödvändigtvis tala samma språk (Fatahi, et al., 2010).  

I Björk Brämmbergs (2003) avhandling framkom att vårdpersonal ofta inte tar hjälp av tolk 

även om det behövs. Tolk används vanligtvis bara vid läkarbesök men skulle behöva 

användas även i andra vårdmöten. 

Kulturella skillnader 

Det är inte bara bristande språkkunskaper som kan utgöra barriärer i interaktionen mellan 

patient och vårdpersonal. Även sättet att prata kan skilja sig åt i olika delar av världen och 

detta kan skapa förvirring. Pavlish, et al. (2010) uppmärksammar att somalier ofta talar i 

allegorier. Vårdpersonal i Somalia förstod detta men i västvärlden blir det förvirrade för 

vårdpersonalen. När någon på exempelvis engelska säger att denne har ont i huvudet så 

betyder det just att personen har ont i huvudet men på somaliska är det mer flytande och 

patienterna upplevde att vårdpersonalen inte förstod vad de menade (a.a.). En somalisk tolk 

berättade i Pavlish, et al. (2010) studie att de kallar cancer för infektion. Det finns inte 

något ord på somaliska för cancer. Det finns heller inget ord för inflammation, utan de 

säger infektion istället (a.a.). En annan stor skillnad mellan västerländsk och somalisk 

kultur är den muntliga traditionen. Somaliska patienter vill inte läsa om saker och ting, de 

vill se och höra det. En tolk berättade att han översatte broschyrer till somaliska men ingen 

ville ha dem (Straus, et al., 2009). 
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På grund av krig och migration mår många afrikaner psykiskt dåligt. Det finns dock inget 

ord för depression heller och många afrikaner skulle dessutom ha svårt att tala med 

vårdpersonal om känslor. Det är så skamfyllt att de håller det inom sig i åratal. För det 

första är det en skam att erkänna sig vara deprimerad och för det andra vill personen inte 

berätta för någon att denne är deprimerad eftersom personen då inte kan vara en del av 

samhället eftersom denne anses vara galen (Pavlish, et al., 2010). 

Flera av artiklarna visar att den kulturella kunskapsbas vårdpersonalen har är minimal 

vilket leder till att de utlandsfödda patienterna ofta känner sig oförstådda. Cortis och 

Kendrick (2003) presenterar utlandsfödda patienters upplevelser där kulturella behov som 

bön, hall al mat, anständig klädsel och beteende och privatliv inte blir bemött med 

förståelse av vårdpersonal. Ett exempel på detta är när en muslimsk patient berättar att hon 

hörde en sjuksköterska prata om henne i korridoren. Sjuksköterskan säger till kollegan att 

de skulle ge patienten lite sallad och ost eftersom hon ändå inte gillar kött. Detta tyder på 

att vårdpersonalen inte känner till hal al mat eller den muslimska kulturen (a.a.). 

I heard one nurse say…well give her [me] a bit of lettuce and cheese because she 

don’t like meats…don’t they [nurses] know anything about ’hall al ’food (a.a. s. 

85)? 

Patienterna nämner hur de upplevde att sjuksköterskorna tyckte det var onödigt att 

familjemedlemmar var samlade kring patienten. Men för dessa patienter var det viktigt att 

ha familjen närvarande även om det uppfattades som jobbigt för vårdpersonalen. Flera av 

kvinnorna i studien berättar också att vårdpersonalen inte brydde sig om att de inte ville 

sova i samma rum med andra män. De fick därför hålla sig vakna istället för att 

vårdpersonalen kunde se till de kulturella behoven (a.a.). 

Simpson och Carter (2008) berättar om hur det i västvärlden är acceptabelt samt är den 

kulturella normen att skaka hand med den personen som möts och att god kommunikation 

etableras genom direkt ögonkontakt. I den Islamska kulturen, däremot, är inte dessa 

handlingar mellan de olika könen accepterade. Vårdpersonal bör därför känna till och ta 

hänsyn till dessa kulturella skillnader, vilket inte alltid är fallet. Patienter berättar att de 

väntar med att sträcka ut handen, men om motparten sträcker ut handen fullföljer de 

handskakningen. I vissa fall där vårdpersonalen är manlig och ser att patienten bär 

huvudbonad, skakar de endast hand med maken vilket är mycket uppskattat. Patienterna är 

fullt medvetna om kulturen och vilken norm som gäller i västvärlden, men de sätter stor 

pris på när de blir bemötta med förståelse för sin egen kultur. 

Olika syn på sjukdom 

Många utlandsfödda har blivit sjuka först sedan de flyttade till Sverige och menar att det är 

migrationsprocessen som tärt på kroppen och gjort dem sjuka (Hjelm, Bard, Nyberg & 

Apelqvist, 2005.) Även Pavlish, et al. (2010) tar upp ledsamhet och sorg i samband med 

och efter migrationen som anledning till sjukdom. I Emami och Torres (2005) studie 

berättar patienter att hemlängtan och det söndertrasade livet kan vara en förklaring till 

sjukdomsutbrottet. De menar också att sorg kan vara orsak till sjukdom och kan till och 

med förorsaka tumörer. En annan patient menade att om en person sväljer sin sorg utan att 

få prata med någon om det, kan sorgen göra personen sjuk och att magsår är en typisk 

sådan sjukdom (a.a.). 
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Känslan av att bli utestängd och känslan att inte kunna anpassa sig till den nya 

omgivningen kan bidra till eller orsaka sjukdom. En patient i Emami och Torres (2005) 

studie sammanfattar detta enligt följande: 

If you have a healthy body but you are having trouble in your life, like for example 

if you are living in a foreign country and cannot talk with people etc., that can 

make you feel unsatisfied with your life. If this continues for a while, then different 

diseases could assault you or those that you already have could get worse. I believe 

that a lack of joy makes one’s body fail (a.a., s. 161). 

Det kalla klimatet anges också som en orsak till sjukdom, exempelvis ansåg vissa patienter 

att de blev sjuka eftersom de inte svettades så mycket i Sverige som de gjorde i sitt gamla 

land (Hjelm, et al., 2005). Även Guds vilja och Guds straff anges som orsaker till sjukdom 

(Hjelm, Bard, Nyberg &Apelqvist, 2003; Wallin & Ahlström, 2010). Tron på övernaturliga 

orsaker till sjukdom är större hos utlandsfödda än bland svenskfödda (Hjelm, et al., 2003). 

Som övernaturliga orsaker nämns störda relationer med andra, levande, personer (onda 

ögat) eller störda relationer med döda släktingar (Hjelm, et al., 2003; 2005) samt 

förbannelser (Pavlish, et al., 2010). En kvinna vars mor gick bort ett par år tidigare berättar 

att hon drabbades av diabetes i samband med att hon slutade bära sorgkläder. 

Att inte känna sig delaktig i vårdrelationen 

Delaktighet är en förutsättning för att skapa en god vårdrelation. Som nämnts tidigare, kan 

språkbarriärer hindra patientens delaktighet i vårdprocessen. I de valda artiklarna kom det 

även fram flera faktorer som hindrade utlandsfödda patienter att aktivt delta i vården. 

Att känna sig utlämnad/utanför 

Berggren, et al. (2006) skriver om hur kvinnor från olika länder i Afrika upplever vården i 

Sverige. Flera av kvinnorna i deras studie berättade om hur de blev nedvärderade av 

vårdpersonalen och inte blev respekterade. De upplevde situationer där läkare, 

sjuksköterskor och barnmorskor pratade med varandra om dem medan de själva var 

närvarande (a.a.). Patienterna i denna studie berättade också om hur vårdpersonalen inte 

vågade söka kontakt med dem på grund av rädsla att missförstå dem. Men de menar att det 

är bättre att bli missförstådd än att känna sig utlämnad och att vårdpersonalen inte bryr sig. 

De kvinnor i Berggren, et al. (2006), som hade fött flera barn upplevde att de blev sämre 

bemötta av personalen än vad de hade blivit under sina första graviditeter och födslar. De 

hade en känsla av att den svenska normen var att ha två barn, och hade någon flera barn än 

detta såg vårdpersonalen ned på dem. Det kändes därför nedvärderande och skamfullt att 

träffa barnmorskor och sjuksköterskor. Flera av kvinnorna i studien trodde inte att 

sjuksköterskorna såg dem som kapabla att ta förnuftiga beslut i deras familjeplanering. 

Vissa av kvinnorna upplevde att barnmorskorna, till exempel, inte ville ta ut deras spiral 

(a.a.). Attityden till vårdpersonalen spelar stor roll för att patienterna ska känna 

förtrogenhet. Dåliga skämt kan förorsaka att patienterna mår dåligt och känner sig utanför. 

Before and at my first two deliveries the health personnel were very nice, but then 

there was like a change in attitudes. I remember when I came for my third delivery 

and a midwife said, “Are you here again already? We’ll probably see you here next 
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year and next year again.” Then when I came back, I didn’t feel good (a.a., s. 54). 

I Cortis och Kendricks (2003) studie berättar patienter att de såg vårdpersonalen sitta på 

sängkanten hos andra ”vita” patienter men de satte sig aldrig hos dem. Vårdpersonalen 

frågade bara om allt var bra och i de fall de svarade ja, fick de inte någon mer 

uppmärksamhet. Patienterna kände att de inte blev behandlade på ett likvärdigt sätt som de 

patienter som var födda i landet. De menade att om vårdpersonalen verkligen brydde sig, 

skulle de ha frågat hur de mådde och behandlat dem som alla andra (a.a.). 

Inte våga vara delaktig 

I en studie av Berggren, et al. (2006) berättade många utlandsfödda att de inte vågade säga 

sin mening och vara lika delaktiga som de egentligen skulle vilja. Patienterna berättade om 

flera situationer där de på grund av olika anledningar kände sig osäkra inför att vara aktivt 

delaktiga i vårdprocessen. De beskrev hur attityden till vårdpersonalen fick dem att inte 

vilja komma till de regelbundna kontrollerna hos barnmorskan under graviditeten. Flera sa 

att de hellre stannade hemma, även om de hade problem med hälsan under graviditeten, för 

att undvika förolämpningar och att känna sig kränkta (a.a.). 

With my latest pregnancies, I stayed at home as long as possible. I felt ashamed. I 

wanted to hide my stomach at the health center not to show that I was pregnant 

again . ... When I go there, I feel like a small girl that they are going to take care of. 

They do their work in a good way, but you also feel that they want to decide 

everything on your behalf (a.a., s. 54). 

Det faktum att de också kände sig osäkra i sina språkkunskaper, även om de använder tolk, 

gjorde att de inte vågade ställa frågor. De ville inte säga att de kände sig obekväma i 

situationen av rädsla för att eventuellt förolämpa tolken eller få vårdpersonalen att tro de 

var missnöjda med vårdandet. 

Även Cortis och Kendrick (2003) har patienter i sin studie som berättar om liknande 

problem. Patienter som kände att de behärskade språket väl kände sig ändå obekväma med 

att ställa frågor till vårdpersonalen på grund av bristande förtrogenhet. Detta ledde också 

till att patienterna kände sig ännu mer förvirrade. 

Det kom också fram i studien att vårdpersonalen var villig att hjälpa till, men att 

patienterna kände att de var tvungna att ta det första steget för att de skulle kunna få hjälp. 

Vårdpersonalen kunde inte känna av situationen samt vilka behov de hade och krävde 

därför att patienterna själva skulle berätta hur de mådde och vilka behov de hade. Däremot 

kände patienterna att de inte alltid kände sig bekväma i att öppna sig för vårdpersonalen, då 

de kände att vårdpersonalen ändå inte var uppriktigt intresserad av hur de mådde (a.a.). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vid utförandet av en litteraturöversikt påbörjas arbetet genom att det fenomen översikten 

skall belysa väljs ut. Med benämningen utlandsfödda avses i denna litteraturöversikt 

personer som inte är födda i västvärlden eller som till största delen inte har vuxit upp i 

västvärlden. Författarna är medvetna om att det i de studier som ligger till grund för 

litteraturöversikten fanns skiftande diagnoser samt att patienterna härstammade från många 

olika länder. De flesta patienterna var också kvinnor. Författarna kan därför inte dra några 

egentliga slutsatser från materialet men anser ändå att syftet kunde uppnås. Patientens 

diagnos och ursprung hade en underordnad roll eftersom det var patienternas upplevelse 

som skulle undersökas. Eftersom det var upplevelsen av att vara patient som skulle 

undersökas föreföll det bäst att använda kvalitativa studier som grund för 

litteraturöversikten, eftersom dessa enligt Friberg (2006) ger en bild av patientens unika 

livsvärld, upplevelser och behov. Även Dahlberg, et al. (2003) menar att det är viktigt att 

sätta sig in i patiens livsvärld och att detta bäst görs genom att se och samtala med 

patienten. Kvalitativa studier bygger ofta på just samtal med personer där de får beskriva 

sina upplevelser och känslor i olika situationer. (Olsson & Sörensen, 2007). Det har även 

använts en studie med kvantitativ metod (artikel 12) eftersom det ansågs att studiens 

resultat var relevant i förhållande till litteraturöversiktens syfte och därmed stärkte 

resultatet. Möjligheterna att genomföra en intervjustudie diskuterades men eftersom 

tidsbegränsningen är satt till endast tio veckor vore en sådan studie allt för tidskrävande 

(Olsson & Sörensen, 2007; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Nästa moment var att söka vetenskapliga artiklar på det valda området. Sökningarna 

utfördes i databaserna CINAHL, Medline, PubMed, LIBRIS, SveMed+, ELIN@Skövde 

och SwePub. Sökningarna påbörjades i CINAHL och fortsatte sedan i övriga databaser. I 

Medline och PubMed hittades samma artiklar som redan hittats med CHINAL. Det samma 

gällde ELIN@Skövde även om sökningarna där resulterade i ytterligare tre artiklar. 

Sökningarna i SwePub, SveMed+ och LIBRIS gav inte några nya artiklar som ansågs 

kunna föra processen vidare. De artiklar som inte fanns i fulltext i sökdatabasen hittades 

genom att söka bland högskolebibliotekets tidsskrifter. 

Sökprocessen till denna litteraturöversikt initierades med det som Östlundh (2006) kallar 

osystematisk informationssökning, där det är viktigt att ha bredd i sökandet och 

experimentera med sökord. Sökandet övergick sedan till så kallad systematisk 

informationssökning, (Östlundh, 2006) där det inledningsvis görs breda sökningar för att 

sedan successivt göra sökningarna snävare. Sökningarna gjordes snävare exempelvis 

genom att kombinera sökord med AND och OR. I de fall sökarbetet inte gick framåt togs 

ett steg tillbaka till den osystematiska informationssökningen för att hitta nya 

infallsvinklar, allt enligt Östlundh (2006).  För att hitta sökord nedtecknades initialt ord 

som kunde antas generera goda resultat. Även sökverktyget Svenska MeSH användes, där 

det anges ett sökord som resulterat i sökträffar och sedan tar sökverktyget fram fler sökord 

som ligger i linje med det angivna. Detta verktyg upplevdes dock inte så effektivt utan 

författarna ansåg att nya sökord lättast hittades genom att använda de nyckelord som fanns 
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angivna i artiklarna samt att använda ord i artiklarna som väl beskriver det eftersökta 

ämnet. 

Friberg (2006) menar att vetenskapliga artiklar redovisar ny kunskap baserad på den 

senaste forskningen. Sökningarna begränsades till att omfatta artiklar publicerade mellan 

åren 2000 och 2010 eftersom det är författarnas övertygelse att nyare forskning bättre 

borde spegla den aktuella situationen inom området, vilket borde kunna anses stärka 

litteraturöversikten. 

Ett av målen var att använda forskning gjord i Sverige eftersom svenska förhållanden 

skulle speglas. Det uppstod dock svårigheter att hitta ett tillräckligt antal studier utförda i 

Sverige och litteraturöversikten krävde mer material. Därför utökades inklusionskriterierna 

till att även omfatta studier utförda i övriga västvärlden. Författarna har definierat 

västvärlden, i likhet med Harmsen, et al. (2008), som Europa, USA, Kanada, Australien 

och Nya Zeeland.  Hanssen (2007) menar att sjukvård bedrivs olika i olika länder varför 

utländska studier skulle ha mindre trovärdighet då intentionen är att styrka svenska 

förhållanden. Simpson och Carter (2008) och Harmsen, et al. (2008) menar dock att när det 

gäller det för litteraturöversikten valda området uppstår liknande problem i hela 

västvärlden. Problemet ligger inte i etnicitet utan snarare i kulturell åskådning, språk och 

ålder (Harmsen, et al., 2008; Leininger, 2002b). 

Som nämnts uppstod svårigheter att hitta studier som passade det valda syftet. Detta hade 

till stor del sin orsak i valet att se problemet ur patientens perspektiv och inte ur 

sjuksköterskans dito. Efter att ha sökt studier en tid noterades att de sökord som ansågs 

vara relevanta och som användes i sökarbetet började resultera i att samma studier återkom 

i träfflistorna. Även i de olika studiernas referenslistor återkom samma studier. Detta 

tolkades som att området hade börjat tömmas på relevanta studier. 

Ett antal studier, som ansågs gå i ton med det valda syftet, valdes ut. Detta gjordes genom 

att titlarna lästes i träfflistan och i de fall titeln verkade stämma överens med 

litteraturöversiktens syfte, lästes även studiens abstract. Om studien fortfarande verkade 

relevant efter att abstractet lästs skummades studien igenom för att en bättre bild av 

innehållet skulle erhållas. Studier som fortfarande höll måttet efter detta sparades och när 

ett antal studier samlats påbörjades granskningen av studiernas kvalitet enligt den mall för 

värdering vid litteraturöversikter som presenteras i Friberg (2006) (Bilaga 2). Friberg 

(2006) presenterar ett antal frågeställningar och de utvalda artiklarna bedömdes efter hur 

många av dessa frågeställningar de uppfyllde. Författarna bedömde evidensgraden för 

artiklar som uppfyllde mindre än fyra av frågeställningarna som låg, de som uppfyllde fem 

till åtta av frågeställningarna som medel och de artiklar som uppfyllde nio eller fler av 

frågeställningarna bedömdes ha hög evidensgrad. De studier som efter granskningen 

ansågs relevanta i förhållande till litteraturöversiktens syfte valdes ut att ingå i den samma. 

De valda studierna delades upp och artikelförfattarna analyserade hälften av studierna var 

för att sedan träffas och diskutera de fynd som gjorts i dessa. Det kan möjligen ses som en 

svaghet att inte samtliga valda studier analyserades enskilt för att undvika en eventuell risk 

att påverkas av varandra men det hade tagit mer tid än planerat att söka efter studierna och 

för att inte komma allt för långt efter tidsplanen gjordes denna uppdelning. Ett byte av 

studier företogs dock så att möjlighet gavs att läsa de studier som författarkollegen 

analyserat för att på så sätt säkerställa att studiernas resultat inte feltolkats av den andre. 
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Det kan nämnas att inga artiklar hittades som behandlade hela vårt valda område utan 

endast en av kategorierna behandlades i respektive artikel. 

Målsättningen var att använda studier som var granskade av en etisk prövningsnämnd i 

enlighet med de krav som Helsingforsdeklarationen ställer på humanforskning (F.d. 

Medicinska forskningsrådet, 2003). I studie nummer 4, 7, 10, 11, 12 och 13 fanns inga 

etiska antaganden men var inte oetiska enligt litteraturöversiktförfattarnas bedömning. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka utlandsföddas upplevelse av 

vårdrelationen. Två kategorier identifierades under analysen av de utvalda studierna: Att 

inte bli förstådd av vårdpersonal samt Att inte känna sig delaktig i vårdrelationen. 

Kategorin Att inte bli förstådd av vårdpersonal delades upp i tre underkategorier rörande 

språkbarriärer, kulturella skillnader samt syn på sjukdom. Kategorin Att inte känna sig 

delaktig delades upp i två underkategorier; Att känna sig utlämnad/utanför och Att inte 

våga vara delaktig. Författarna är medvetna om att underkategorin språkbarriärer skulle 

kunna analyseras djupare. Den skulle kunna vara en egen kategori med tillhörande 

underkategorier men i en litteraturöversikt på denna nivå anser författarna att en sådan 

analys vore för omfattande. 

Språkbarriärer 

Det framkom i resultatet av litteraturöversikten att språkbarriärer är ett hinder för en god 

vårdrelation (Björk-Brämberg, 2008; Fatahi, et al., 2009; Harmsen, et al., 2008; Lundberg, 

2000;  Pavlish, et al., 2010; Simpson och Carter, 2008; Straus, et al., 2007). Detta, menar 

Hanssen (2007), med anledning av att den största och viktigaste delen av 

kommunikationen mellan människor sker via det verbala språket (a.a.). Författarna fann, i 

litteraturöversiktens resultat, att den som talar vårdpersonalens språk kan ställa frågor, 

samt framföra sina behov och önskemål och blir på så vis delaktig i sin vårdprocess 

(Simpson & Carter, 2008). Den som har dåliga eller inga kunskaper i det språk som 

vårdpersonalen talar får inte samma möjlighet till delaktighet i vårdprocessen och upplever 

ofta att den information som givits har varit bristfällig (Harmsen, et al., 2008; Lundberg, 

2000; Pavlish, et al., 2010). Litteraturöversiktens resultat kan jämföras med en tidigare 

studie av Baldonados, Beimer, Barnes, Starsiak, Nemivant och Anonas-Temate (1998) som 

i sitt resultat kommer fram till att utlandsfödda patienter och vårdpersonal ofta missförstår 

varandra och att detta leder till en dålig vårdrelation eftersom vårdpersonalens rädsla för att 

inte bli förstådd leder till att de inte bjuder in de utlandsfödda patienterna att delta i 

vårdprocessen (a.a.). Enligt Förvaltningslagen § 8 har den som inte förstår språket rätt till 

tolk (SFS 1986:223). Björk-Brämberg (2008) uppmärksammar i sin doktorsavhandling att 

tolk oftast bara används vid förbokade läkarbesök. En anledning till detta kan vara att 

sjukhustes kostnad för vårdtillfället ökar om en tolk skall vara närvarande (Hanssen, 2007). 

Författarna tror dessutom att det skulle upplevas aningen tungarbetat om all vårdpersonal 

runt patienten skulle ha tolk närvarande eller via telefon så fort de steg in i patientrummet. 

Därför väljer vårdpersonalen att inte anlita tolk vid de vardagliga sysslorna även om 

patientens möjlighet att uttrycka sina behov och önskemål då begränsas. Detta trots att 

både Socialstyrelsen (2005) och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) belyser vikten 

av att patienten skall få individanpassad information, undervisning och stöd för att främja 
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hälsa och välbefinnande samt att vård och behandling skall ske i samråd med patienten. 

Det framkom i litteraturöversikten att patienterna upplevde det besvärande att ha en tredje 

person, tolken, närvarande i kontakten med vårdpersonalen. Dels finns en rädsla att det 

som sägs kommer att föras vidare men även att det känns besvärande att öppna sig för 

vårdpersonalen och diskutera intima problem när tolken närvarar. I en studie av Malcolm 

(2005) undersöks patienters upplevelse av att tvingas tala med vårdpersonal inför tredje 

person och även Malcolm kommer fram till att problemets beskaffenhet har stor betydelse 

för hur det upplevs att tala om. Det upplevs inte genant att tala om nageltrång inför tolken 

men vid mer intima besvär vill patienten vara ensam med vårdpersonalen (Malcolm, 2005; 

Pavlish, et al., 2010). I resultatet av litteraturöversikten framkommer att det inom ett och 

samma land kan talas olika språk och det är således inte en självklarhet att en landsman till 

patienten är en bra tolk, något som den som beställer tolk måste beakta. Ett annat 

språkrelaterat problem som framkom i litteraturöversiktens resultat var att det på somaliska 

inte finns något ord för cancer utan att de säger infektion istället. Det borde vara bäddat för 

missförstånd i ett initialt skede vilket skapar onödigt lidande för patienten – har jag en 

infektion eller cancer? 

Kulturella skillnader 

Det framkom i litteraturöversiktens resultat att patienterna upplevde att de kulturella 

behoven (ex. bön, mat och uppförande) inte bemöttes med respekt och att kunskaperna om 

de utlandsfödda patienternas kulturer var bristfälliga (Cortis & Kendrick, 2003). Detta kan 

tyda på två saker: Att vårdpersonalen inte har haft ordentlig utbildning om andra kulturer 

och religioner eller att det kan finnas en underliggande osäkerhet och rädsla för det som är 

främmande (a.a.). Enligt Dahlberg et al. (2009) ska vårdpersonalen kunna beakta 

patientens livsvärld vilket innebär att förstå patientens levda verklighet, hur patienten 

upplever sin hälsa, sitt lidande, välbefinnande och sin vård. Detta betyder att 

vårdpersonalen måste våga närma sig patienten samt kunna ha förståelse för deras kultur 

och bakgrund (a.a.). Hanssen (2007) menar att människor skapar en helhetssyn på livet 

genom sin trosuppfattning. Att ha kunskap om olika religioner kan därför vara till stor 

hjälp för att sätta sig in i andra människors livsvärld. Det framkom även i 

litteraturöversiktens resultat att de utlandsfödda patienterna känner till kulturen och de 

normer som gäller i det nya landet, men att de ändå uppskattar när vårdpersonalen har 

kunskap om och tar hänsyn till kulturen från patienternas hemland (Simpson & Carter, 

2008). Det kan vara lätt att tycka att utlandsfödda patienter ska bete sig enligt det nya 

landets normer, men om vårdpersonalen har dessa tankegångar har de glömt bort 

livsvärldsperspektivet. Som vårdpersonal är det därför viktigt att ta hänsyn till dessa 

människor och inte ta för givet att de ska assimilera sig i den nya kulturen. Enligt Hanssen 

(2007) vill vissa människor anpassa sig till den nya kulturen, men en del vill också ha kvar 

sin gamla kultur (a.a.). Stöd för detta finns även i en studie av Tsianakas och Liamputtongs 

(2002) där resultatet redovisar att kvinnliga utlandsfödda patienter ofta upplever stort 

obehag då de träffar manlig vårdpersonal, då detta inte är förenligt med de kvinnliga 

patienternas religion. Detta gäller främst vid göromål av intimare karaktär eller samtal om 

det samma, vilket leder till en dålig vårdrelation (a.a.). 

Olika syn på sjukdom 

I litteraturöversiktens resultat framkom att det finns flera varierande uppfattningar om 

orsaken till sjukdom. Från att det skulle vara migrationsprocessen, och allt som hör till 
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denna, som är anledningen till sjukdomsutbrottet till mer vidskepliga tankesätt där onda 

andar eller det onda ögat ses som bakomliggande till sjukdomen. Även gudsstraff anges 

som orsak till sjukdom. Dessa uppfattningar tycks ha sin grund i sämre kunskap om 

kroppen och dess funktioner. Hjelm et al. (2003; 2005) och Wallin och Ahlström (2010) 

beskrev utlandsföddas upplevelser och tankar om diabetes mellitus och det framkom i 

studierna att patienterna inte förstod hur kroppen fungerar. Det finns naturligtvis undantag 

där utlandsfödda har goda kunskaper om människokroppen (Wallin & Ahlström, 2010). 

Dock framkom i studierna av Hjelm et al. (2003; 2005) att det var vanligare bland 

utlandsfödda att exempelvis övernaturliga orsaker angavs som orsak till sjukdomsutbrottet 

än bland svenskfödda. I en studie av Finnström och Söderhamn (2006) framkom att tron på 

att exempelvis andar eller onda ögat skulle ligga bakom sjukdomsutbrott avtar ju mer den 

utlandsfödde anpassar sig till den svenska kulturen. Sådant som i hemlandet gavs 

övernaturliga förklaringar kan i ett industriland som Sverige sägas ha sin orsak i stress eller 

depressioner. 

Att känna sig utlämnad/utanför 

I litteraturöversiktens resultat framkommer att utlandsfödda patienter i vissa situationer 

känner sig utlämnade och utanför (Cortis & Kendrick, 2003; Berggren, et al., 2006) Detta 

kan självklart bero på missförstånd, vilket Jahren Kristoffersen et al. (2005) menar kan 

leda till att det blir svårare för patienten att vara delaktig i vårdrelationen. Men enligt 

Dahlberg et al. (2009) är det också viktigt att bemöta patienten på ett värdigt sätt så att han 

eller hon kan känna trygghet. Det handlar också om att bemöta eventuella kulturella 

skillnader på ett värdigt sätt (a.a.). En patient är i underläge och det är därför viktigt att 

patientens behov prioriteras. Känner patienten att han/hon inte prioriteras kan detta 

förvärra situationen (Blomgren & Norberg, 2000). Från litteraturöversiktens resultat 

framkommer även att de utlandsfödda patienterna upplever att om vårdpersonalen 

verkligen brydde sig om dem, så skulle vårdpersonalen fråga dem hur de mådde och 

behandla dem som de behandlar övriga patienter. Detta kan jämföras med resultatet i en 

tidigare studie av Zoucha (1998) där patienterna belyser vikten av att uppleva att 

vårdpersonalen är känslomässigt involverad i deras situation. Patienterna i studien menade 

att vårdpersonal som visade kärlek var bra vårdpersonal. Som det står i International 

Council of Nurses (2005) ska god vård ges till alla oavsett hudfärg, trosuppfattning, kultur, 

etcetera (a.a.). Detta betyder inte att alla får samma vård, eftersom alla patienter har olika 

behov. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) har dock alla rätt till lika god 

vård. 

Att inte våga vara delaktig 

Det framkom i litteraturöversiktens resultat att anledningen till att utlandsfödda patienter 

inte vågar vara delaktiga till stor del beror på vårdpersonalens attityd och ovillighet att se 

till patientens livsvärld (Berggren et al., 2006; Cortis & Kendrick, 2003). Det framkom 

också att patienterna inte tyckte att det blev lättare att vara delaktig när vårdpersonalen 

förväntar sig att patienterna ska ta för sig mer och öppna sig, för att de sedan ska kunna 

hjälpa till. De tyckte också att det var svårt att öppna sig för vårdpersonalen när de inte 

upplevde dem som uppriktigt intresserade av hur de mådde (Cortis & Kendrick, 2003). 

Som nämnts kan bristande språkkunskaper också leda till osäkerhet och att inte våga vara 

delaktig i vårdrelationen och kan det tyckas vara naturligt att inte våga vara lika delaktig 

som de patienter som är födda i landet. Men vad vi kan se från detta resultat är att 
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vårdpersonalens attityd och förhållningssätt är av stor betydelse för hur patienten ska 

kunna vaga vara delaktig i vårdrelationen. Enligt Björngren Cuadra (2010) kommer 

patienten att känna tillit till vårdpersonalen samt känna trygghet i vårdrelationen om 

vårdpersonalen lyssnar och visar uppriktigt intresse av att hjälpa patienten. 

Det resultat som framkom kan anses ha uppfyllt syftet med litteraturöversikten då det har 

framkommit en bild av hur utlandsfödda patienter upplever vårdrelationen.  

KONKLUSION 

Det framkom i litteraturöversikten att det fanns svårigheter att skapa en god vårdrelation 

mellan vårdpersonal och utlandsfödda patienter. Patienterna upplevde att vårdpersonalen 

inte alltid bemötte dem på samma sätt som de bemötte patienter ur lokalbefolkningen. 

Patienter som behärskar vårdpersonalens språk kan själva verka för en god vårdrelation 

men i de fall patienten inte behärskar språket blir vårdrelationen lidande. Patienterna 

upplever att vårdpersonalen förväntar sig att patienten ska ta det första steget men när 

patienten inte behärskar språket är det viktigt att vårdpersonalen tar första steget och bjuder 

in patienten i vårdrelationen. Patienterna upplevde att vårdpersonalen kände sig obekväm i 

situationen och därför hellre avstod försöken att skapa en relation. Här är det viktigt att 

personalen får mer utbildning så att de bättre kan bemöta utlandsföda patienter. Det är 

också viktigt att vårdpersonalen kan känna av situationen eftersom vissa patienter vill bli 

bemötta enligt sin gamla kultur samtidigt som andra vill bemötas enligt kulturen i det nya 

landet. Om vårdpersonalen är av åsikten att de utlandsfödda patienterna ska anpassa sig till 

det nya landets normer negligeras livsvärldsperspektivet. Det är därför önskvärt att 

vårdpersonalen har förmågan att möta varje patient på ett individuellt plan oavsett etniskt 

ursprung. 
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1 Berggren, 

Bergström 
& Edberg 

(2006) 

 

 

 

 

 

 

 

Being 

Different and 
Vulnerable: 

Experiences 

of Immigrant 

African 

Women Who 

Have Been 

Circumcised 

and Sought 

Maternity 

Care in 

Sweden 

Att undersöka vilka 

erfarenheter kvinnor 
från Somalia, Eritrea 

och Sudan, som har 

blivit omskurna, har 

med vården i Sverige. 

Kvalitativa 

intervjuer 
med 22 

kvinnor 

från 

Somalia, 

Eritrea och 

Sudan som 

bor i 

Sverige. 

Kvinnorna kände sig 

utanför och sårbara. De 
kände sig exponerade i 

mötet med vårdpersonal 

i Sverige och tyckte det 

var svårt att adaptera till 

en ny kultur. 

 

Medel 

2 Hjelm, Bard, 

Nyberg & 
Apelqvist 

(2003) 

Religious and 

cultural 
distance in 

beliefs about 

health and 

illness in 

women with 

diabetes 

mellitus of 

different 

origin living 

in Sweden. 

 

Att undersöka 

kulturella olikheters 
påverkan på hälsa, 

uppfattning av 

sjukdom och 

egenvård hos 

diabetesdrabbade 

kvinnor med olika 

kulturell bakgrund 

boende i Sverige. 

 

 

Gruppinter

vjuer med 
öppna 

frågor. 

Fyra 

deltagare i 

varje 

grupp. 

Svenskfödda är mer 

insatta i vad diabetes är, 
vad det beror på och hur 

det behandlas än de 

utlandsfödda. 

Medel 

3 Straus, 
McEwen & 

Hussein 

(2007) 

Somali 
women´s 

experience of 

childbirth in 

the UK: 

Perspectives 

from Somali 

health 

workers. 

 

Att undersöka 
barnafödandets 

kulturella och sociala 

aspekter samt att 

undersöka hur de 

rimmar med de behov 

och erfarenheter som 

Somaliska kvinnor 

boende i 

Storbritannien har. 

 

Etnografis
k 

inriktning. 

Djupgåend

e intervjuer 

med åtta 

Somaliska 

kvinnor. 

 

Kvinnorna kände sig 
kränkta när de förlorade 

kontrollen över 

vårdsituationen genom 

att de inte förstod, inte 

blev förstådda eller 

vårdpersonalen saknade 

kunskap om deras 

specifika behov. 

 

Medel 

4 Pavlish, 

Noor & 
Brandt 

(2010) 

Somali 

immigrant 
women and 

the American 

health care 

system: 

Discordant 

beliefs, 

divergent 

expectations, 

and silent 

worries. 

 

Att undersöka 

hälsoerfarenheter hos 
somaliska kvinnor 

som flyttat till 

Minnesota för att 

förklara skillnader i 

hälsa mellan dem och 

infödda 

Minnesotabor. 

 

Gruppinter

vjuer. Åtta 
till tretton 

personer i 

varje 

grupp. 

 

Kvinnorna känner sig 

kränkta när de inte 
förstår vårdsituationen 

till följd av annorlunda 

tro och annorlunda 

förväntningar på vården 

samt när vårdpersonalen 

inte har förståelse för 

dessa förväntningar. 
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Hellström 

(2009) 

Experiences 

of Kurdish 

war-wounded 
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authorities 
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grupp krigsskadade 
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svenska myndigheter 
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Intervjustu

die med tio 

personer.  

 

Tolkens roll är 

avgörande för hur 

vårdtagaren upplever 

vårdtillfället. 
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6 Hjelm, Bard, 
Nyberg & 

Apelqvist 

(2005) 

Beliefs about 
health and 

diabetes in 

men of 

different 

ethnic origin. 

 

 

Att jämföra 
uppfattningar om 

hälsa och sjukdom 

som kan påverka 

egenvård och sökande 

av vård hos män med 

diabetes som är födda 

i Sverige och 

arabvärlden och som 

bor i Sverige. 

 

En 
explorativ 

stickprovss

tudie. 

 

Förlust av social 
ankarplats och 

känslomässig stress i 

samband med krig och 

migration gör att man 

lättare drabbas av 

sjukdom. Även störda 

relationer med levande 

och döda kan påverka 

hälsan. 

 

 

Hög 

7 Lundberg 
(2000) 

Cultural care 
of Thai 

immigrants in 

Uppsala: A 

study of 

transcultural 

nursing in 

Sweden. 

 

Att upptäcka och 
beskriva betydelsen 

av och uttrycken för 

kulturell omvårdnad 

hos en grupp 

Thailändska 

immigranter i Sverige. 

 

Etnografis
k 

intervjustu

die. 

De tyckte att det var 
viktigt att vara hos den 

sjuka personen och 

hjälpa denne. De 

använde mycket örter 

och var tämligen 

vidskepliga. 
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8 Björk-

Brämberg 

(2008) 

Att vara 

invandrare 

och patient i 

Sverige – ett 

invandrarorie
nterat 

perspektiv. 

 

Att ge en fördjupad 

förståelse av vad det 

innebär att vara 

invandrare i Sverige 

samt hur det påverkar 
upplevelsen av mötet 

med den svenska 

hälso- och sjukvården. 

 

Intervjustu

die. 

 

 

Genom att kunna vara 

delaktig i sin 

vårdprocess känner 

patienten att denne har 

kontroll över 
vårdsituationen. Man 

skall också bemöta 

patienter med 

invandrarbakgrund som 

individer. 

 

 

Hög 

9 Wallin & 

Ahlström 

(2010) 

From 

diagnosis to 

health: a 

cross-cultural 

interview 
study with 

immigrants 

from Somalia. 

 

Att undersöka hur 

immigranter från 

Somalia som bor i 

Sverige upplever att 

få diagnosen 
(diabetes) samt hur de 

beskriver upplevelsen 

av hälsa. 

 

 

Kvalitativ 

intervjustu

die. 

 

 

Beskriver anledningen 

till sjukdom i religiösa 

termer eller hänvisar till 

ödet. Ser hälsa och 

sjukdom som två 
motpoler som inte kan 

existera samtidigt. 

 

 

 

Medel 
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10 Cortis & 
Kendrick 

(2003) 

Nursing 
Ethics, Caring 

and Culture 

Att undersöka 
livsvärlds perspektiv 

och kulturella 

värderingar i ett 

vårdsammanhang till 

Pakistanska 

invandrare i England. 

Etnografis
k 

intervjuer 

med 20 

män och 

18 kvinnor  

immigrera

de från 

Pakistan. 

Patienterna förväntar 
sig att vårdpersonalen 

ska vara mottaglig för 

kulturella skillnader och 

behov, bli behandlad 

likvärdigt och med 

respekt. Att visa 

vänskap och 

uppriktighet är 

nödvändigt för att skapa 

en bra vårdrelation. 

Patienterna upplevde 

ofta motsatsen till detta. 

Hög 

11 Simpson & 
Carter 

(2008) 

Muslim 
Women’s 

Experiences 

With Health 

Care 

Providers in a 

Rural Area of 

the United 

States 

Att undersöka 
muslimska invandrar 

kvinnors upplevelse 

av mötet med 

sjukvården i lantliga 

områden. 

Fenomenol
ogisk 

intervjuer 

över en 

fyra 

månaders 

period. 

Tre teman kom fram: 
(1) Upplevelse av makt 

från vårdpersonalen. (2) 

Religiösa definierade 

köns relationer. (3) Att 

vara främmande till det 

amerikanska 

vårdssystemet. 

Medel 

12 Harmsen, 

Bernsen, 

Bruijnzeels 

& 
Meeuwesen 

(2008) 

Patients’ 

evaluation of 

quality of care 

in general 
practice: What 

are the 

cultural and 

linguistic 

barriers? 

At undersöka 

sambandet mellan 

invandrares kulturella 

bakgrund samt 
språkkunskaper och 

deras tillfredsställande 

av vårdkvalitén.    

Intervjustu

die med 

kvantitativ 

metod. 

Patienterna var generellt 

nöjda med vårdkvalitén. 

Icke-västländska 

patienter upplevde en 
sämre kvalité än de som 

var född i landet. Ju 

äldre och ju mer 

moderna kulturella syn 

de hade ju bättre 

upplevde de 

kommunikationen med 

vårdpersonal. 

Hög 

13 Emami & 

Torres 

(2005) 

Making Sense 

of Illness: 

Late-in-Life 

Migration as 
Point of 

Departure for 

Elderly 

Iranian 

Immigrants’ 

Explanatory 

Models of 

Illness 

Att undersöka hur 

Invandrare från Iran 

som kommer till 

Sverige i senare ålder 
upplever sin situation 

i livet. 

Andrahand

s analys av 

60 

kvalitativa 
intervjuer 

från 3 olika 

undersökni

ngar. 

Saknaden av barn och 

kulturell tillhörande 

medförde ohälsa. Enligt 

informanterna var detta 
också orsak till att man 

drabbas av olika 

sjukdomar.  
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Mall för att granska studiers kvalitet vid en litteraturöversikt 

Följande punkter är exempel på förslag för granskning av studier i Friberg (2006). 

 

Kvalitativa studier: 

 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  

 Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är 

denna i så fall beskriven?  

 Vad är syftet? Är syftet klart formulerat?  

 Hur är metoden beskriven?  

 Hur är undersökningspersoner eller situationer beskrivna?  

 Hur analyserades data?  

 Hur hänger metod och teoretiskt utgångspunkt ihop?  

 Vad visar resultatet?  

 Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

 Hur argumenterar författarna?  

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  

 Finns det en återkoppling till vårdvetenskapliga utgångspunkter?  

 Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet?  

 

 

Kvantitativa studier 

 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

 Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? 

 Vad är syftet? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur har urvalet skett? 

 Hur har analysen gått till? Vilka statistiska metoder användes? 

 Vad visar resultatet? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det någon metoddiskussion? På vilket sätt diskuteras den vad gäller 

exempelvis generaliserbarhet?
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Arbetsfördelning 

Arbetet med examensarbetet inleddes med att författarna träffades för att komma överens 

om ett ämne som det fanns gemensamt intresse för. Diskussionen fortsatte och ett syfte 

kunde arbetas fram. Efter detta togs rubriker fram som ansågs vara relevanta till 

bakgrunden. Rubrikerna delades upp och litteratur söktes var för sig men författarna 

träffades flera gånger per vecka för att ventilera idéer och utbyta förslag på ytterligare 

litteratur. Bakgrunden sammanställdes sedan gemensamt och författarna formulerade även 

ett problem, etiska överväganden för litteraturöversikten samt en inledning gemensamt. 

Metoddelen påbörjades men arbetet inriktade sig snart på resultatdelen. Artikelsökningen 

genomfördes var för sig men författarna fortsatte att träffas i stort sett dagligen för att 

diskutera sökord och presentera och utvärdera resultaten av sökningarna. I 

analysförfarandet delades de artiklar som ansågs relevanta upp mellan de båda författarna 

som granskade dessa var för sig. Författarna träffades ofta för att diskutera intressanta fynd 

i artiklarna samt att det företogs ett byte av artiklar för att båda författarna skulle kunna 

bilda sig en uppfattning om innehållet i samtliga de i litteraturöversikten ingående 

artiklarna. Gemensamt diskuterades likheter och skillnader i artiklarna och i den 

diskussionen växte ett antal kategorier och underkategorier fram vilka sedan kunde 

användas till det gemensamt formulerade resultatet. Under det gemensamma 

analysförfarandet sammanställde författarna också en artikelmatris över de i 

litteraturöversikten ingående artiklarna. Efter detta kunde författarna tillsammans 

färdigställa metoddelen. Efter detta författades metod- och resultatdiskussion samt en 

konklusion gemensamt. Nu återstod endast framställandet av försättsblad och 

innehållsförteckning samt att en sammanfattning skrevs på engelska vilken även översattes 

till svenska. Även dessa moment genomfördes gemensamt av båda författarna. När 

författarna ansåg att litteraturöversikten var färdig företogs avslutningsvis en gemensam 

korrekturläsning samt att referenshanteringen kontrollerades. 

Författarna anser att de varit lika delaktiga i utformningen av litteraturöversikten samt att 

de deltagit i arbetet i med litteraturöversikten i lika stor utsträckning. 


