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Sammanfattning  

Bakgrund: Den växande kulturella mångfalden i Sverige har lett till nya utmaningar för 

samhället och inte minst för sjukvården. Kultur är universellt för alla människor och speglas 

bland annat av faktorer som religion, värderingar, språk, miljö och kön. Den kulturella 

bakgrunden influerar våra uppfattningar av hälsa och sjukdom och hur vi ger uttryck för 

smärta och obehag. Det finns likheter och olikheter som leder till att vårdande kan förstås på 

olika sätt och kräver därför kulturellt kompetenta vårdgivare.  

Syfte: Syftet är att belysa hur vårdtagare med olika kulturella bakgrunder och vårdpersonal 

upplever transkulturella möten inom den svenska sjukvården. 

Metod: Litteraturöversikt där tolv kvalitativa studiers resultat har syntetiserats och 

sammanställts. Sex artiklar utgår från ett vårdtagarperspektiv och sex från ett 

vårdpersonalperspektiv. Gemensamt för studierna är att de belyser upplevelser av 

transkulturella möten i svensk sjukvård.  

Resultat: Tre teman framkom med två subteman vardera. Det första temat är ”Utmaningar 

relaterat till kommunikation”, med två subteman, ”Språket som hinder” och ”Användning av 

tolk”. Det andra temat är ”Utmaningar relaterat till kulturella olikheter”, med två subteman, 

”Olikheter i synen på vård och vårdande” och ”Uppfattningar om könsskillnader”. Det tredje 

temat är ”Fördomar och kränkande bemötande”, med två subteman, ”Fördomar och misstro” 

och ”Upplevelser och tankar om kränkande bemötande”. 

Diskussion: Resultatet i denna studie ger en bild av att transkulturella möten i vården inte är 

helt okomplicerade. Det saknas verktyg att närma sig varandra i transkulturella möten och det 

handlar om att hitta nya vägar att kommunicera, både verbalt men också icke-verbalt. 

Vårdpersonal upplever känslor av frustration och osäkerhet när de vårdar människor med 

andra kulturella bakgrunder än den egna. Dessa känslor kan ses som exempel på ett 

etnocentriskt förhållningssätt. För att vårdpersonal ska kunna utveckla kulturell kompetens 

krävs utbildning och reflektion om transkulturell omvårdnad. 

Nyckelord: Kulturell kompetens, transkulturell omvårdnad, upplevelser, etnocentrism, 

vårdrelation, Sverige. 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: The increasing cultural diversity in Sweden has led to new challenges for the 

society and the health care services. Culture is universal for all humans and is reflected by 

factors such as religion, values, language, environment and gender. The cultural background 

influence our perceptions about health and sickness and how we express pain and discomfort. 

There are similarities and differences which leads to different understandings about caring 

hence the importance of cultural competence among health care staff.  

Aim: To illuminate clients and health care staff´s experiences of transcultural meetings in the 

context of Swedish health care.  

Methods: A litterature overview. The results of twelve qualitative studys have been 

synthesized and summarized. Six articles are from a clients perspective and the other six from 

a health care staff perspective. All of the studys have in common that they illuminate 

experiences of transcultural meetings in Swedish health care. 

Results: Three themes emerged with two subthemes each. The first theme is ”Challenges 

related to communication” with two subthemes, ”Language as a barrier” and ”The use of 

interpreter”. The second theme is ”Challenges related to cultural differences” with two 

subthemes, ”Different views of care and caring” and ”Perceptions about gender-differences”. 

The third theme is ”Prejudices and offensive treatment” with two subthemes, ”Prejudices and 

disbeliefs” and ”Perceptions and thoughts about offensive treatments”.  

Discussion: The result in this study provides a picture that transcultural meetings are not 

entirely uncomplicated. There are lack of tools to approach one another in transcultural 

meetings and it is a matter of finding new ways to communicate, both verbally and non-

verbally. Health care staff experience feelings of frustration and insecurity when they care for 

people with different cultural backgrounds than their own. These feelings can be understood 

as examples of an ethnocentric approach. In order to develope cultural competence the health 

care staff needs education and reflection of transcultural care. 

Keywords: Cultural competence, transcultural care, perceptions, experiences, ethnocentrism, 

caring relationship, nurse-patient relations, Sweden. 
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Inledning 

Vi vill med denna litteraturöversikt belysa hur vårdtagare med olika kulturella bakgrunder och 

som inte är födda i Sverige upplever transkulturella möten i svensk sjukvård. Vi vill även 

belysa vårdpersonalens upplevelser av dessa möten. Vår egen uppfattning är att möten med 

människor från andra kulturer är berikande och leder till utveckling, både i arbetet och på ett 

personligt plan. Under vår verksamhetsförlagda utbildning så har vi mött vårdpersonal som 

delar denna åsikt. De har vårdat människor med olika kulturella bakgrunder, samt närstående, 

med en ödmjukhet inför att vi alla har en kulturell bakgrund som speglar det egna agerandet i 

olika situationer.                           

 Vi har själva flera exempel på när kulturmöten i vården har varit positiva och givande. 

Men vi har även stött på vårdpersonal som generaliserar och uttrycker fördomar om andra 

kulturer. Vi har upplevt tillfällen då vårdtagarens kulturella bakgrund används till att förklara 

ett visst beteende. En till synes främmande kultur kan bli till ett hinder i mötet mellan 

vårdgivare och vårdtagare. Vi anser att det är av intresse att undersöka hur dessa upplevelser 

av transkulturella möten i svensk sjukvård ser ut. Detta är viktigt för en fortsatt utveckling av 

kulturellt kompetent omvårdnad i Sverige. 

 

Bakgrund 

Leininger (1988, s.156) definierar kultur som ”… the learned, shared, and transmitted values, 

beliefs, norms, and lifeways of a particular culture that guides thinking, decisions, and actions 

in patterned ways”. Kultur är något som alla människor har och är därför universellt. Kultur 

speglas av faktorer som religion, politik, ekonomi, miljö, värderingar, historia, språk och kön. 

Det finns likheter och olikheter som leder till att vårdande kan förstås på olika sätt och kräver 

därför kulturellt kompetenta vårdgivare (Leininger, 2002a). Brusin (2012) menar att den 

kulturella bakgrunden influerar våra uppfattningar av hälsa och sjukdom, hur vi ger uttryck 

för smärta och obehag och den mån vi söker professionell hjälp för våra åkommor.  

 

Kulturell kompetens och etnocentrism  

Campinha-Bacote (2002, s.181) definierar kulturell kompetens som ”the process in which the 

healthcare provider continuously strives to achieve the ability to work effectively within the 

cultural context of a client, individual, family or community”. Kulturell kompetens innefattar 

förståelse för hur sociala och kulturella faktorer påverkar en människas uppfattningar av hälsa 

och beteenden. I vårdsammanhang innebär kulturell kompetens de kunskaper vårdpersonal 

bör ha i mötet med vårdtagare som har en annan kulturell bakgrund än deras egen och det 
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innebär en strävan efter kulturell medvetenhet och kulturell kunskap (Betancourt, Green, 

Carillo & Ananeh-Firempong, 2003). Tanken är att vårdpersonal som har hög kulturell 

kompetens kan ge god omvårdnad och att hög kulturell kompetens underlättar vid mötet med 

alla vårdtagare. Det ger vårdpersonalen en möjlighet att lättare förstå de som vårdas och leder 

till en bättre kommunikation (Karolinska institutet, 2013).            

 Brusin (2012) menar att ansvaret för att anpassa sig till kulturella olikheter ligger hos 

vårdpersonalen som bland annat måste lära sig hur en människa från en viss kultur skulle 

kunna uppfatta hälsa och sjukdom. Detta ansvar utgår från att det finns en vilja hos 

vårdpersonalen att lära sig och målet är att instinktivt kunna använda de kunskaperna i 

kulturella möten. Vidare menar Brusin (2012) att vårdtagare oavsett kulturell bakgrund 

känner sig mer accepterade, sedda och stärkta att vara delaktiga i sin vård om vårdpersonalen 

är kulturellt kompetent.  

Leininger (2002b, s. 50-51) definierar etnocentrism som både en tro och en känsla att ens 

egen livsstil och syn på världen är den mest eftersträvansvärda och överlägsna. Sutherland 

(2002) framhåller att det krävs reflektion av de egna etnocentriska värderingarna och 

beteendena för att utveckla kulturell kompetens (a.a.). Etnocentrism innebär alltså ett 

förhållningssätt där de egna kulturella referensramarna står i centrum och utgör 

utgångspunkten i vårdandet. De etnocentriska värderingarna innefattar uppfattningar om vad 

vård, omvårdnad och hälsa är. Oftast sker arbetet utifrån den egna kulturella kontexten vilket 

innebär att vården utgår från vårdaren och inte vårdtagaren (Leininger, 2002b, s. 50-51). För 

att vårdpersonal ska kunna ge individanpassad vård där vården utgår från vårdtagarens 

perspektiv måste det alltså ske en kontinuerlig reflektion över de egna kulturella 

referensramarna.  

 

Mångfalden i Sverige 

Sverige har de senaste årtiondena gått från att bestå av ett fåtal etniciteter till att nu bestå av 

över hundra olika grupper med mer eller mindre olika kulturella bakgrunder, språk och 

religioner. År 2013 utgörs cirka 15 procent av Sveriges befolkning av personer som av olika 

anledningar immigrerat till Sverige och invandring anses vara den enskilda faktor som bidrar 

mest till befolkningsökningen i Sverige. Denna utveckling tros fortsätta under de kommande 

åren. Under 2011 passerade Sveriges befolkning 9,5 miljoner människor och Statistiska 

centralbyrån beräknar att i slutet av år 2018 uppnår siffran tio miljoner invånare 

(Migrationsverket, 2010). Idag består den svenska sjukvårdspersonalstyrkan av människor 

med olika kulturella bakgrunder som tillsammans arbetar i en vårdkontext som är uppbyggd 
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på västerländska kulturella värderingar (Jirwe, 2008). I takt med att samhället blir mer 

mångkulturellt blir också kulturella aspekter inom hälso- och sjukvård allt mer viktigt 

(Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000). 

Studier från Statens folkhälsoinstitut (2002) visar att personer som är utrikesfödda 

generellt har sämre hälsa än personer som är födda i Sverige. Framför allt psykisk ohälsa med 

diagnoser som ångest, depressioner, posttraumatisk stress och sömnsvårigheter är vanligare 

hos utrikesfödda grupper än hos andra grupper. Anledningarna anses vara traumatiska 

händelser, tvångsmigration och att tvingas etablera sig i en okänd miljö. Olika studier visar 

också att utrikesfödda avstår från att söka vård i större utsträckning än inrikesfödda. På grund 

av upplevelser av etnisk eller religiös diskriminering angav sex procent av den svenska 

befolkningen att de undvikit att söka sjukvård fast behovet fanns.  

 

Tidig forskning inom transkulturell omvårdnad 

Sedan 1950-talet har Leiningers forskning bidragit markant till utvecklingen och kunskapen 

inom ämnet transkulturell omvårdnad. Det var en utmaning att få sjuksköterskor intresserade 

av en transkulturell omvårdnadsteori då det på 1950- och 1960-talet var rådande med 

medicinskt inriktad vård med symtomlindring som huvudsaklig uppgift. Omvårdnad och 

omsorg ansågs vara något mjukt och feminint och därför var det ovetenskapligt. Enligt 

Leininger var det hennes ihärdighet och entusiasm för kulturellt anpassad vård som ändå fick 

några sjuksköterskor att intressera sig för hennes utvecklande av teorin (Leininger, 2002a). 

Idag har den transkulturella forskningen bidragit till att gradvis förändra sjuksköterskeyrket, 

synen på omvårdnad och vårdvetenskapen i stort (Leininger, 1997b).      

 Under åren har ett stort antal forskare, inspirerade av Leiningers arbete, studerat och 

kartlagt olika folkgruppers kulturella olikheter och likheter. Forskarna använder sig oftast av 

”the ethnonursing method” (Leininger, 1997b, s.343) som är en metod utvecklad av 

Leininger. I metoden används ett induktivt tillvägagångssätt, en så kallad ”emic approach” 

(Leininger, 1997b, s.343). Det betyder att forskaren har ett inifrånperspektiv i sitt forskande, 

för att få kunskaper om hur vård, sjukdom och hälsa upplevs och ses på hos olika folkgrupper 

(Leininger, 1997b).                        

 Den första transkulturella studien gjordes i början av 1960-talet av Leininger hos Gadsup-

folket, ett folkslag som lever i östra Nya Guinea. Leininger fann att Gadsup-folket hade en vid 

förståelse av vårdande och omvårdnad som en integrerad del av livet, överlevnad och i 

interaktion med varandra (Leininger, 1997b). Flera framstående forskare i USA har studerat 

olika folkgrupper utifrån olika vårdkontexter. Ett exempel är Spanglers (1991) studie som 
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belyser filippinska sjuksköterskors och anglo-amerikanska sjuksköterskors omvårdnadsarbete 

i USA. Studien påvisar en skillnad i hur dessa två grupper samverkade med patienterna och 

hur de vårdade på olika sätt (Spangler, 1991). Ett annat exempel är Morgan (1996), som i sin 

studie om prenatal vård hos afroamerikanska mödrar fann att det ansågs viktigt med en 

professionell mödravård. Det fanns dock en misstro till det amerikanska sjukvårdssystemet 

och att det även var vanligt med traditionella, alternativa behandlingsmetoder. Vårdande 

ansågs vara nära anknutet till sociala strukturer inom familjen och med en tillit till att 

närstående, släkt och vänner tog hand om varandra, både ekonomiskt, socialt och spirituellt.

 Gemensamt för de studier som studerar en specifik folkgrupp är att de tillsammans bidrar 

till en djupare förståelse av kultur som ett fenomen (Leininger, 1997b). Leininger menar att 

den transkulturella forskningen har haft stor betydelse för utvecklandet av transkulturell 

omvårdnad. Hon framhåller att kulturell kunskap är essensen av omvårdnad och denna 

kunskap ger en möjlighet att förklara samt förutse hälsa och välmående hos alla människor 

(a.a.). Redan år 1997 beskrev Leininger (1997a) de framtida kulturella utmaningar som 

sjukvården skulle möta i det nya millenniet. Hon menade att med all ny teknik och att 

världens medborgare flyttade på sig i allt större utsträckning var transkulturell omvårdnad mer 

aktuellt än någonsin. Vidare beskrev Leininger vikten av att integrera kulturell 

omvårdnadskunskap i läroplaner för sjuksköterskeutbildningar samt att arbeta aktivt med 

dessa frågor ute i praktiken (a.a.).    

 

Svensk forskning inom transkulturell omvårdnad 

Den transkulturella omvårdnadsforskningen i Sverige är relativt ny. Till en början inriktade 

sig forskningen på olika etniciteter men idag ligger fokusen mer på den kulturella bakgrunden 

och på vad som formar en människa (Karolinska Institutet, 2013).           

 Jirwe (2008) sammanfattar i sin doktorsavhandling, Kulturell kompetens inom omvårdnad, 

att transkulturell omvårdnad och kulturell kompetens betyder att sjuksköterskor beaktar 

vårdtagarens kulturella bakgrund, övertygelser, värderingar och traditioner för att ge god, 

överensstämmande vård. Den kulturella kompetensen bör inte enbart användas vid vården av 

människor med annan kulturell bakgrund än den egna utan i mötet med alla vårdtagare.   

 Emamis (2000) doktorsavhandling beskriver Iranska äldre invandrares uppfattningar av 

hälsa, sjukdom samt deras erfarenheter av att bli vårdade i Sverige och lyfter betydelsen av 

kulturellt anpassad omvårdnad. Emami fann att denna specifika grupp har svårt att anpassa sig 

till det nya landet och att de förklarar sin ohälsa med att de saknar sitt hemland, att de känner 

sig isolerade och saknar mening. Detta menar Emami (2000) är viktigt att beakta vid vården 
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av människor som invandrat till ett nytt land sent i livet, för att kunna ge god, anpassad vård.

 Jirwe, Gerrish, Keeney och Emami (2009) definierar i sin studie kulturell kompetens 

utifrån ett svenskt sjukvårdsperspektiv. De lät sjuksköterskor, lärare och forskare som alla 

hade erfarenhet av transkulturell omvårdnad ingå i en expertpanel för att hitta de 

kärnkomponenter som bidrar till utvecklandet av kulturell kompetens.  De fem 

kärnkomponenter som framkom av studien var: kulturell känslighet, kulturell kännedom, 

kulturella möten, förståelse om hälsa, sjukdom och sjukvård samt sociala och kulturella 

kontexter. En märkbar skillnad i hur denna svenska expertpanel definierade kulturell 

kompetens i jämförelse med den internationella definitionen var att det var mindre betoning 

på etnicitet och på hur diskriminering och rasism kunde motverkas. Jirwe et al. (2009) menar 

att fortsatt forskning behövs för att undersöka hur svensk vårdpersonal upplever arbetet med 

vårdtagare från olika kulturella bakgrunder samt hur de hanterar diskriminering och rasism. 

Det behövs även mer forskning utifrån ett vårdtagarperspektiv, för att få kunskaper om vad 

vårdtagare anser vara betydande för kulturellt kompetent omvårdnad. 

                          

Problemformulering 

Den växande mångfalden i Sverige har lett till nya utmaningar för samhället, inte minst för 

sjukvården. I det mångkulturella samhälle som Sverige är så blir det allt viktigare att 

vårdpersonal utvecklar kulturell kompetens. Det innebär att vara medveten om kulturella 

olikheter och att det finns andra uppfattningar om vad hälsa, sjukdom och vård är. En 

människas kulturella bakgrund har betydelse för hur hon ser på världen, hur hon agerar och 

reagerar och vilka värderingar hon har. Vårdpersonal bör ha en medvetenhet om att varje 

människa utgår från sina egna kulturella referensramar. Det krävs reflektion av de egna 

etnocentriska värderingarna och beteendena för att utveckla kulturell kompetens. Det är därför 

intressant att få en överblick hur transkulturella möten upplevs i den svenska sjukvården. 

Vidare så kan det även ge en uppfattning om vårdpersonalens kulturella kompetens.  

 

Syfte 

Syftet är att belysa hur vårdtagare med olika kulturella bakgrunder och vårdpersonal upplever 

transkulturella möten inom den svenska sjukvården. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Madeleine Leininger (2002a) började redan på 1950-talet utveckla sin transkulturella 

omvårdnadsteori Theory of culture care diversity and universality. Teorin bygger på en 

holistisk människosyn och att varje människa är unik, men också att denna unika människa 

finns i ett kulturellt sammanhang som speglar hur individen ser på världen (Leininger, 2002a).

 Leiningers vision med utvecklandet av teorin var att skapa en kunskapsbas för att öppna till 

ett transkulturellt omvårdande där skillnader och likheter inom och mellan olika kulturer 

kunde förstås och användas. Målet var att bibehålla eller uppnå hälsa och välbefinnande hos 

alla vårdtagare (Leininger, 2002a). Meningen med den transkulturella omvårdnadsteorin är att 

utforska och förklara olika samt universella kulturella faktorer som inverkar på hälsa, 

välmående, sjukdom eller död hos en individ eller en grupp. De faktorer som måste inkluderas 

i kulturellt anpassad vård beskrivs i Leiningers Sunrise-modell. Det är religiösa, historiska, 

språkliga, politiska, ekonomiska och sociala faktorer som påverkas av individens kön, livssyn 

och värderingar samt den omkringliggande miljön (Leininger, 2002a).         

 Sunrise-modellen skapades för att vara ett stöd vid forskning eller ute i den kliniska 

verksamheten där sjuksköterskan kan besluta och agera utifrån tre olika modes (inställningar) 

för att ge kulturellt överensstämmande vård (Leininger, 2002a). Den kulturellt kompetenta 

sjuksköterskan ger omvårdnad utifrån Cultural Care Preservation/Maintence, Cultural Care 

Accommodation/Negotiation eller Cultural Care Repatterning/Restructuring. Den första 

inställningen handlar om de vårdhandlingar som sjuksköterskan utför genom att bevara 

vårdtagarens kulturella behov. Den andra inställningen handlar om de vårdhandlingar 

sjuksköterskan utför då ett omvårdnadsbehov finns som gör att vårdtagarens kulturella behov 

måste förhandlas om. Den tredje inställningen handlar om de vårdhandlingar som 

sjuksköterskan utför då det krävs att en vårdtagare måste förändra sitt livsmönster eller 

beteende. Sjuksköterskan gör en avvägning tillsammans med vårdtagaren, vilken inställning 

sjuksköterskan väljer beror på vårdtagarens kulturella behov och omvårdnadsbehov.   

 Den kulturellt kompetenta sjuksköterskan har goda kunskaper om olika kulturer, men även 

en medvetenhet om att varje individ har sin egen uppfattning om livet och därför har unika 

behov (Leininger, 1988). Målet med teorin är att använda forskningsresultat för att kunna 

tillhandahålla kulturellt överensstämmande, säker och meningsfull vård till vårdtagare av olik 

eller liknande kulturell bakgrund (Leininger, 2002a). 
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Metod 

Denna litteraturöversikt syftar till att sammanställa tidigare forskning inom ett avgränsat 

område för att skapa en syntetiserande sammanställning av ämnet. Arbetet har utförts enligt 

Fribergs (2012) beskrivning av en litteraturstudie.   

Urval och datainsamling 

Det ursprungliga syftet till denna litteraturöversikt var att enbart belysa vårdtagares 

upplevelser av transkulturella möten i den svenska sjukvården. Efter en inledande sökning i 

databaserna CINAHL, Academic Search Premier och SocIndex visade det sig dock finnas 

mer forskning utifrån ett vårdpersonalperspektiv. Detta väckte intresset att hitta likheter och 

skillnader i upplevelser av transkulturella möten hos både vårdtagare och vårdpersonal. 

 Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL, Academic Search Premier och 

SocIndex. De sökord som användes var: ”immigrants”, ”patients”, ”nurses”, ”perceptions”, 

”experiences”, ”care”, ”transcultural”, ”sweden”, ”transcultural care”, ”cultural competence”, 

(se bilaga 1). Exklusionskriterier var kvantitativa studier, studier som berörde upplevelse av 

sjukdom eller hälsa, studier som inte var gjorda i Sverige och studier som inte var 

vårdrelaterade. Artiklar exkluderades även om de inte var vetenskapliga. 

 I databasen CINAHL användes inklusionskriterier: peer-reviewed, year: 2000-2013 och 

sökorden kombinerades i olika kombinationer, vilket resulterade i sammanlagt 144 artiklar. 

Efter att ha läst igenom rubrikerna valdes 121 artiklar bort då de inte svarade till syftet. 23 

abstrakt lästes igenom och ytterligare 14 artiklar valdes bort. Sökningen resulterade slutligen i 

nio artiklar.    

 I databasen Academic Search Premier kombinerades sökorden i olika kombinationer med 

inklusionskriterierna: Peer-reviewed, 2003-2013 samt 2005-2013, vilket resulterade i 78 

artiklar. Efter att ha läst igenom rubrikerna valdes 72 artiklar bort då de inte svarade till syftet. 

Sex abstrakt lästes och ytterligare fyra artiklar valdes bort. Sökningen resulterade i två 

artiklar.  

 I databasen SocIndex kombinerades sökorden i olika kombinationer med 

inklusionskriterierna: Peer-reviewed, 2005-2013, vilket resulterade i två artiklar. Abstrakten 

lästes igenom och 1 artikel valdes ut.  

 Genomgången resulterade sammanlagt i elva kvalitativa artiklar och en kvantitativ-

kvalitativ artikel. Sex artiklar utgår från vårdtagarperspektiv och de övriga sex utgår från ett 

vårdgivarperspektiv, (se bilaga 2). Dessa artiklar granskades enligt Fribergs (2012) 

kvalitetsgranskning av kvalitativa studier och godkändes. Artiklarna granskades för att avgöra 
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kvaliteten utifrån olika frågor, bland annat kring artikelns upplägg, forskningsetiska 

överväganden och forskningsmetod. 

     

Analysmetod  

De valda vetenskapliga artiklarna lästes igenom av båda författarna för att få en överblick av 

innehållet. Artiklarnas resultat lästes sedan noggrant och de upplevelser av kulturella möten 

som beskrevs plockades ut med hjälp av överstrykningspennor. I den kvantitativa-kvalitativa 

artikeln användes endast den kvalitativa delen av resultatet. De tolv artiklarna delades till en 

början upp mellan författarna. Den ene författaren analyserade de studier med 

vårdtagarperspektiv och den andre de med vårdpersonalperspektiv. Detta tillvägagångssätt 

valdes för att se om liknande fenomen framkom utan att påverkas av varandra. I det senare 

skedet lästes samtliga artiklar igenom av båda författarna för att vara väl insatta i alla de 

studier som användes i resultatet och för att minska risken för selektivt urval.      

 De beskrivna upplevelserna översattes noggrant från engelska till svenska med hjälp av 

Prismas engelska ordbok (2004). Varje artikels resultat sammanfattades utifrån de beskrivna 

upplevelserna av kulturella möten hos vårdtagare och vårdpersonal. De beskrivna 

upplevelserna kategoriserades efter de fenomen som belystes av deltagarna. Därefter 

undersöktes likheter och skillnader i resultatartiklarna. Studiernas likheter och skillnader har 

sedan sammanställts och presenterats under olika teman och subteman (se tabell 1) i syfte att 

få en strukturerad överblick av fenomenen (Friberg, 2012).  

 Sammanfattningsvis ger de analyserade studierna en överblick av hur vårdtagare och 

vårdpersonal upplever transkulturella möten i den svenska sjukvården. Med vårdtagare avses, 

i resultatet, patienter eller närstående som deltog i studierna. Vårdtagarna är inte födda i 

Sverige och har olika kulturella bakgrunder (se bilaga 2). Med vårdpersonal avses, i resultatet, 

den blandade vårdpersonal av sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, undersköterskor, läkare 

et cetera (etc.) som deltog i studierna. Vårdpersonalens kön, etnicitet och sysselsättning 

framgår av bilaga 2. Tre teman framkom med två subteman vardera. Det första var 

”Utmaningar relaterat till kommunikation”, med två subteman, ”Språket som hinder” och 

”Användning av tolk”. Det andra var ”Utmaningar relaterat till kulturella olikheter”, med två 

subteman, ” Olikheter i synen på vård och vårdande” och ”Uppfattningar om könsskillnader”. 

Det tredje temat var ”Fördomar och kränkande bemötande”, med två subteman, ”Fördomar 

och misstro” och ”Upplevelser och tankar om kränkande bemötande”.    
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Tabell 1. Nedan presenteras exempel på hur temana framkom. 

 

Teman Subteman Exempel från resultaten av de 

analyserade studierna  

(vårdtagar-/vårdpersonalperspektiv) 

Förekommer i 

följande 

artiklar 

 

 

 

Utmaningar 

relaterat till 

kommunikation  

  

 

Språket som 

hinder 

They were not sure that their communication had been successful 

or if the doctors had understood them correctly (Heikkilä & 

Ekman, 2000). 

Dalheim-Englund, 
Rydström, 2012. 

Hovde, Hallberg, 

Edberg, 2008. 
Wiking, Saleh-Stattin, 

Johansson, Sundquist, 

2009. 
Hultsjö, Hjelm, 2005. 

Jirwe, Gerrish, Emami, 

2010. 
Heikkilä, Ekman, 2000. 

Bergren, Bergström, 

Edberg, 2006. 
Nkulu-Kalengayi, 

Hurtig, Ahlm. Ahlberg, 

2012. 
Hultsjö, Berterö, Hjelm, 

2009. 

Pergert, , Ekblad, 
Enskär, Björk, 2007. 

Another problem, experienced in all studied areas of emergency 

care, was related to communication barriers mostly because of 

language. (Hultsjö & Hjelm, 2005). 

 

 

Användning 

av tolk 

Non- Swedish-speaking families brought up the importens of 

communicating with help from the family or interpreters. When 

using interpreter, it is important that the interpreter speaks the 

right dialect (Hultsjö, Berterö & Hjelm, 2009). 

According to the health care professionals, the families are not 

always keen on using a professional interpreter. Instead they 

employ a relative as an interpreter (Dalheim-Englund & 

Rydström, 2012).  

 

 

Utmaningar 

relaterat till 

kulturella 

olikheter 

 

Olikheter i 

synen på vård 

och vårdande 

Care means family closeness and being together and was 

expressed through family care and support (Lundberg, 2000). 

Dellenborg, Skott, 

Jakobsson, 2012. 
Pergert, , Ekblad, 

Enskär, Björk, 2007. 

Nkulu-Kalengayi, 
Hurtig, Ahlm. Ahlberg, 

2012. 

Dalheim-Englund, 
Rydström, 2012. 

Hultsjö, Berterö, Hjelm, 

2009. 
Lundberg, 2000. 

Hovde, Hallberg, 

Edberg, 2008. 

Hultsjö, Hjelm, 2005. 

Wiking, Saleh-Stattin, 

Johansson, Sundquist, 
2009. 

The professionals express that immigrant parents often want to 

be more personal then they are used to. This is experienced as 

both enriching and frustrating. (Dalheim-Englund & Rydström, 

2012). 

 

Uppfattningar 

om 

könskillnader 

Finns ej beskrivet ur ett vårdtagarperspektiv. 

Female practitioners found that immigrant men were reluctant to 

be cared for by women… they described this behavior as clearly 

differing from how they were usually treated by patients 

(Dellenborg, Skott & Jakobsson, 2012). 

 

 

 

Fördomar och 

kränkande 

bemötande 

 

 

Fördomar och 

misstro 

Still, many of the elderly Sweden-Finns believed that doctors in 

Finland were more skilled than the doctors in Sweden… Finnish 

nurses were also perceived to be more taskoriented, proper, 

skillful, and hard working in comparison with Swedish nurses 

(Heikkilä & Ekman, 2000). 

Hultsjö, Hjelm, 2005. 

Dellenborg, Skott, 

Jakobsson, 2012. 
Hovde, Hallberg, 

Edberg, 2008. 

Hultsjö, Berterö, Hjelm, 
2009. 

Bergren, Bergström, 

Edberg, 2006. 
Jirwe, Gerrish, Emami, 

2010. 
Heikkilä, Ekman, 2000. 

Nkulu-Kalengayi, 

Hurtig, Ahlm. Ahlberg, 
2012. 

Lundberg, 2000. 

Wiking, Saleh-Stattin, 

Johansson, Sundquist, 

2009. 

Immigrants were commonly discribed as rigid, governed by 

rules, rituals and religions compared with ”Swedes”, who were 

generally depicted as reasonable, compliant, and easy to care for 

(Dellenborg, Skott & Jakobsson, 2012). 

 

Upplevelser 

och tankar om 

kränkande 

bemötande 

The families also illustrated how the experiences of war affect 

the person with psychosis in a negative manner for a very long 

time, but the symptoms were sometimes construed by staff as 

being inventions in order to receive a permanent residence 

permit (Hultsjö, Berterö & Hjelm, 2009). 

”Often they want help first… when they arrive, sometimes it 

happens they say it is because they are immigrants. It is hard to 

be called a racist because we dont treat them differently from the 

Swedish patients” (Hultsjö & Hjelm, 2005). 
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Forskningsetiska överväganden 

Vid granskningen av de valda studierna så togs hänsyn till om några etiska överväganden 

gjorts (Friberg, 2012). I tio utav tolv av de valda artiklarna framgår det tydligt vilka etiska 

överväganden som gjorts och samtliga studier har blivit godkända utav en etisk kommitté. I 

Dellenborg, Skott & Jakobsson (2012) och Lundberg (2000) framgår det inte vilka etiska 

överväganden som gjorts. Efter mailkontakt med Lisen Dellenborg, författare till 

Transcultural encounters in a medical Ward in  Sweden: Experiences of health care 

practitioner (Dellenborg et al., 2012) framkommer det att när artikeln skickades in för 

granskning till Journal of Transcultural Nursing så uppfylldes tidskriftens krav på 

forskningsetiska principer. Tidsskriften hade dock inga krav på att de forskningsetiska 

övervägandena skulle framgå i texten. Även Lundberg (2000) är publicerad i Journal of 

Transcultural Nursing och vi utgår från att även hon följt de forskningsetiska krav som 

tidskriften ställer och väljer därför att ha med artikeln i resultatet.  

 

Resultat 

Vid analysen av studierna framkom tre teman med två subteman vardera. Det första temat 

belyser utmaningar relaterat till kommunikation, det andra temat tar upp utmaningar relaterat 

till kulturella olikheter. Det tredje temat belyser fördomar och kränkande bemötande samt en 

misstro till den andra kulturen som studiernas deltagare berättade om.  

  
Utmaningar relaterade till kommunikation 

Den största utmaningen vid kulturella möten anses vara svårigheter med kommunikation, 

detta är något som både vårdtagare och vårdpersonal ser som ett hinder i vårdandet. 

Kommunikation i vården framkom som något essentiellt eftersom det påverkar så många 

delar av vården. Det handlar både om att utbyta medicinsk- och omvårdnadsinformation men 

även känslig information som rör vårdtagaren. Kommunikation handlar även om att stötta och 

samtala för att skapa en god vårdrelation. 

 

Språket som hinder                  

I Dalheim-Englund och Rydströms (2012) studie beskriver vårdpersonalen på en astmaklinik 

att utmaningen vid kommunikation handlar om språksvårigheter då vårdpersonal och 

vårdtagare inte talar samma språk. Vårdpersonalen upplever känslor av osäkerhet då de inte 
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kan vara säkra på att information har förståtts rätt. De finner det svårt att avgöra om de talar 

om samma sak och är rädda för att det ska leda till missförstånd.  

I en studie av Hovde, Hallberg och Edberg (2008) som syftar till att belysa äldre 

invandrares erfarenheter av svensk sjukvård tas språksvårigheter upp som en förklaring till 

varför vårdtagare upplever att de inte blir förstådda, vilket leder till besvikelse och en känsla 

av övergivenhet. Wiking, Saleh-Stattin, Johansson och Sundquist (2009) fann liknande att 

vårdtagarna upplever en oro i att inte bli förstådda. De är rädda att de missuppfattar läkare och 

sjuksköterskors rekommendationer eller att vårdpersonalen missuppfattar dem. Många av 

vårdtagarna tillskriver missförstånden till sin egen oförmåga att tala det svenska språket, att 

felet ligger hos dem. Även Hultsjö och Hjelm (2005), som gjort en studie om hur 

vårdpersonal upplever mötet med invandrare i akutvården, lyfter fram språkbarriärer som en 

orsak till problem vid överföring av information. Det handlar både om att ta emot information 

från vårdtagaren för att kunna bedöma dennes tillstånd samt kunna ge information till 

vårdtagaren som rör vården.                 

I Jirwe, Gerrish och Emamis (2010) studie beskriver sjuksköterskestudenterna att 

avsaknaden av ett gemensamt språk leder till svårigheter i att skapa en god vårdrelation både 

för vårdtagaren och för den som vårdar. Studenterna menar att utan ett gemensamt språk så 

faller den normala delen av socialiseringen bort och arbetet blir mer mekaniskt och 

opersonligt. De upplever känslor som ängslighet och rädsla för att begå misstag i försöken att 

kommunicera i kulturella möten och att det leder till att de undviker att möta vissa vårdtagare. 

Flera av studierna som utgår från ett vårdtagarperspektiv tar upp erfarenheter av rutinmässigt, 

mekaniskt bemötande (Heikkilä & Ekman, 2000; Hovde et al., 2008; Wiking et al., 2009).  

I en studie om äldre, finska invandrare bosatta i Sverige så är en åsikt hos vårdtagarna att 

det är lättare att tala om intima saker med finsktalande vårdpersonal (Heikkilä & Ekman, 

2000). Berggren, Bergström och Edberg (2006) har i sin studie utforskat mötet mellan den 

svenska sjukvården och kvinnor från Somalia, Eritrea och Sudan som är omskurna och sökt 

mödravård. Dessa kvinnor upplever en utsatthet och rädsla över att inte kunna förmedla vad 

deras situation innebär. De upplever svårigheter att prata med vårdpersonalen om omskärelsen 

vilket leder till, vid förlossningen, att barnmorskorna inte har en aning om hur de ska förlösa 

kvinnorna.      

Vårdpersonalen i Nkulu Kalengayi, Hurtig, Ahlm och Ahlbergs (2012) studie beskriver 

också de organisatoriska svårigheterna med språkbarriärer. Att förstå det svenska 

sjukvårdssystemet, navigera sig rätt och läsa kallelser till bokade möten är inte lätt om man 

inte förstår det svenska språket, menar vårdpersonalen. Detta finns även beskrivet från ett 
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vårdtagarperspektiv då vårdtagare upplever att det är svårt att veta var de ska vända sig och 

hur de kan få hjälp (Hultsjö, Berterö & Hjelm, 2009).             

 I Nkulu Kalengayis et al. (2012) studie påvisar vårdpersonalen ytterligare en aspekt av 

kommunikationssvårigheter. De menar att de inte vet vilken kunskapsnivå vårdtagaren har 

angående kroppens anatomi och fysiologi. Det gör att det är svårt att veta vilken nivå samtalet 

ska ligga på. Vårdpersonalen i Nkulu Kalengayis et al. (2012) studie förklarar att invandrare 

är en heterogen grupp med olika utbildningsnivåer, men det är inte alltid som all 

vårdspersonal anpassar sig till denna mångfald utan ser alla invandrare som en homogen 

grupp.   

Användning av tolk 

Användet av tolk vid språkförbristningar beskrivs som komplext, både från vårdtagarnas och 

från vårdpersonalens perspektiv. En oro som är gemensamt för vårdtagare och vårdpersonal är 

att tolken inte har tillräcklig kompetens (Dalheim-Englund & Rydström, 2012; Heikkilä & 

Ekman, 2000; Hultsjö, Berterö & Hjelm, 2009; Hultsjö & Hjelm, 2005; Nkulu Kalengayi, 

Hurtig, Ahlm & Ahlberg, 2012; Wiking, Saleh-Stattin, Johansson & Sundquist, 2009). 

Vårdpersonalens oro är att den som tolkar gör felaktiga översättningar, då oprofessionella 

tolkar eller närstående används till att kommunicera med vårdtagaren (Nkulu Kalengayi et al., 

2012).  

Vårdtagare i Hovde, Hallberg och Edbergs (2008) studie förklarar att de ofta tar hjälp av en 

tolk innan läkarbesöket för att de ska vara förberedda, det kan vara en professionell tolk från 

kommunen eller en närstående som hjälper dem att förbereda sig för besöket. Det beskrevs 

även att det var svårt att få sjukvården att tillgodose behovet av en tolk (Heikkilä & Ekman, 

2000). Detta var något som togs upp av vårdpersonalen som ett organisatoriskt problem 

(Hultsjö & Hjelm, 2005).     

Vidare finns det även hos vårdtagarna en oro att tolken inte har tillräcklig kompetens eller 

att det finns dialektala skillnader i tolkens och vårdtagarens gemensamma språk som kan leda 

till missförstånd (Hultsjö, Berterö & Hjelm, 2009). Enligt vårdpersonalen i Dalheim-Englund 

och Rydströms (2012) studie är inte heller vårdtagare med annan kulturell bakgrund alltid 

angelägna att använda sig utav en tolk utan förlitar sig på närstående som översätter. Detta 

skapar oro hos vårdpersonalen då de inte vet om all information översätts korrekt eller om 

något utelämnas (a.a.). Denna oro finns inte beskrivet ur ett vårdtagarperspektiv i någon av de 

studier som analyserats. 
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Utmaningar relaterat till kulturella olikheter 

I de studier som analyserats beskrivs både vårdtagares och vårdpersonals kulturella olikheter 

som tydliggörs i sjukvårdens kontext. Vårdpersonalen i Dalheim-Englund och Rydströms 

(2012) studie upplever att de måste öppna upp sina sinnen, omvärdera tidigare lösningar och 

hitta nya för att anpassa till nya behov som uppstår i mötet med vårdtagare från annan 

kulturell bakgrund än den egna. Upplevelsen är att det krävs ett stort engagemang och en 

empatisk förmåga men även om dessa kulturella möten ställer höga krav på vårdpersonalen 

bidrar de även till en ökad förståelse om livet i stort.   

  

Olikheter i synen på vård och vårdande 

En gemensam beskrivelse från fler av de studier med ett vårdtagarperspektiv är att vårdande 

ses som en familjeangelägenhet i den egna kulturen (Hovde, Hallberg & Edberg, 2008; 

Lundberg, 2000; Wiking, Saleh-Stattin, Johansson & Sundquist, 2009). Vårdtagarna beskriver 

att det är viktigt med en nära relation till den som vårdar och detta upplevs som ett problem 

vid kontakt med den svenska sjukvården (Hovde, Hallberg & Edberg, 2008). Vidare så 

förklarar Thailändska invandrare om hur svårt det kan vara att anpassa sig till besökstider när 

en närstående är inlagd på sjukhus eftersom det är en självklarhet i deras kultur att man är hos 

den sjuke hela tiden (Lundberg, 2000).                  

 Ur vårdpersonalens perspektiv så upplevs det ibland som ett problem att vårdtagare med 

annan kulturell bakgrund vill vara privata och personliga i vårdrelationen. Detta leder till att 

vårdpersonalen tar ett visst avstånd för att de anser att det finns en risk att kraven då ökar och 

att situationen blir för svår att hantera (Dalheim-Englund & Rydström, 2012). I Hultsjö och 

Hjelms (2005) studie menar vårdpersonal att de finner det svårt att hantera det stora antalet 

människor som ofta finns hos en vårdtagare från en annan kultur än den egna. Nkulu 

Kalengayi, Hurtig, Ahlm och Ahlberg (2012) belyser även vårdpersonalens erfarenheter av att 

vårdtagare som har en tradition att vårda inom familjen dröjer med att uppsöka sjukvård. 

 Nkulu Kalengayi et al. (2012) lyfter fram vårdpersonals upplevelser av frustration och 

maktlöshet över religiösa sedvänjor, tron på övernaturliga krafter och när vårdtagare vägrar ta 

medicin för att de innehåller ingredienser som deras religion förbjuder. I Lundbergs (2000) 

studie om vårdtagare från Thailands erfarenheter av vården i Sverige lyfts naturläkemedel 

kontra västerländska mediciner som en väsentlig kulturell olikhet, även tron om att bön botar 

och hjälper tillfriskandet beskrivs som en olikhet. Vårdpersonalen i Dalheim-Englund och 

Rydströms (2012) studie menar att det kan bli konsekvenser för behandlingen om det finns 



 
 14 (35) 

 

andra övertygelser om vad som orsakar sjukdomen eller tillståndet, som ett exempel tar de 

upp ”det onda ögat”.  

Wiking et al. (2009) belyser vårdtagares upplevelse av att inte få en helhetsvård, att den 

svenska sjukvården delar upp människan. Ett exempel var en man som hade gått till en läkare 

för att han hade smärta i ett knä, men vid besöket ville han även ta upp att han hade problem 

med svår huvudvärk. Detta avfärdades dock och han var tvungen att boka en ny tid för sin 

huvudvärk.  

Vårdtagare tar också upp olikheter i trosuppfattningar som en utmaning i att möta 

sjukvården i Sverige, de menar att det finns tillfällen som de är glada över att de vårdas i 

Sverige för att i deras hemland så skulle deras sjukdom inte behandlas som en sjukdom utan 

ses som ett straff för något de gjort (Hultsjö, Berterö & Hjelm, 2009).  

 

Uppfattningar om könsskillnader 

I fyra av de valda artiklar som analyserats utifrån ett vårdpersonalperspektiv framkommer det 

att vårdpersonalen upplever svårigheter relaterat till andra kulturers uppfattningar om 

könsroller (Dalheim-Englund & Rydström, 2012; Dellenborg, Skott & Jakobsson, 2012; 

Hultsjö & Hjelm, 2005; Nkulu Kalengayi, Hurtig, Ahlm & Ahlberg, 2012). I de artiklar som 

utgår utifrån ett vårdtagarperspektiv framkommer det inte att vårdtagarna själva upplever 

samma problem med könsrollerna i sjukvårdskontexten.         

 Vårdpersonalens upplevelser är att männen i flera kulturer har en mer dominant och 

framträdande position än kvinnan som ofta inte för sin egen eller övriga familjemedlemmars 

talan (Dalheim-Englund & Rydström, 2012). Vårdpersonalen i både Hultsjö & Hjelms (2005) 

och Nkulu Kalengayi et al. (2012) studie berättar att även om det är kvinnan som är sjuk så är 

det mannen som ska prata med sjukvårdspersonalen.     

Vårdpersonalen upplever att svårigheter kan uppstå i samband med omvårdnaden av en 

kvinnlig vårdtagare med annan kulturell bakgrund.  Manlig vårdpersonal kan bli nekad att 

närvara och hjälpa till på grund av sitt kön (Hultsjö & Hjelm, 2005). En manlig läkare som 

själv immigrerat till Sverige berättar att han ibland upplever svårigheter med att ta hand om 

kvinnliga vårdtagare i intima situationer och att det beror på religiösa övertygelser. Vidare 

berättar en kvinnlig svensk läkare att hon aldrig har upplevt könsfrågan som ett hinder i 

vården med vårdtagare från andra kulturer (Nkulu Kalengayi et al., 2012). Vårdtagare med 

andra kulturella bakgrunder än den egna upplevs av vårdpersonalen i Dalheim-Englund och 

Rydströms (2012) studie endast lyssna till kvinnlig vårdpersonal utav artighet. De beskriver 

att svårigheter kan uppstå när vårdtagare från andra kulturer möter en kvinnlig läkare då de 
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föredrar en manlig.                         

 I Dellenborg et al. (2012) studie uttrycker kvinnlig vårdpersonal att ett typiskt beteende hos 

en manlig immigrerad vårdtagare är att han nedvärderar kvinnor och vägrar att ta emot hjälp 

från dem. Den kvinnliga vårdpersonalen känner sig förminskade och behandlad utan respekt 

om männen inte ville ta dem i hand. Denna upplevelse skiljer sig mellan könen och upplevs 

inte på samma sätt av den manliga vårdpersonalen. De menar att de är vana att de kvinnliga 

immigrerade vårdtagarna inte vill bli vårdade av en man eller se dem i ögonen och blir inte 

förolämpade utav detta och upplever inte att det handlar om brist på respekt. De manliga 

kollegorna upplever också att kvinnor generellt inte ville bli vårdade av en man.    

Det skapas en konflikt i vården med de manliga immigrerade vårdtagarna som nekar vård 

från kvinnlig vårdpersonal som i sin tur upplever att de inte gör ett bra arbete. Den kvinnliga 

vårdpersonalen upplever en brytpunkt när en manlig immigrerad vårdtagare är tvungen att 

acceptera sitt beroende av vårdpersonalen och inser sin svaghet. Vårdrelationen upplevs då bli 

god av den kvinnliga vårdpersonalen som känner att de då fått respekt, kan släppa sina 

attityder och återgå till ett vårdande och empatiskt förhållningssätt (Dellenborg et al., 2012).  

 

Fördomar och kränkande bemötande 

Det som framkommit i de studier som analyserats är att det finns fördomar och 

generaliseringar vid mötet med andra kulturer. Fördomar och generaliseringar om den andra 

kulturen är tydligast beskrivet i studier som utgår från ett vårdpersonalperspektiv (Dellenborg, 

Skott & Jakobsson, 2012; Hultsjö & Hjelm, 2005; Nkulu Kalengayi, Hurtig, Ahlm & 

Ahlberg, 2012), men det förekommer även i studien som belyser äldre finska invandrares 

erfarenheter av vården i Sverige (Heikkilä & Ekman, 2000). I de studier som utgår från ett 

vårdtagarperspektiv beskrivs upplevelser av att inte bli betrodd och att känna sig kränkt av 

vårdpersonal (Berggren, Bergström & Edberg, 2006; Hovde, Hallberg & Edberg, 2008; 

Hulstjö, Berterö & Hjelm, 2009). Det finns en misstro hos både vårdtagare och vårdpersonal, 

som speglar deras fördomar och förutfattade meningar gentemot den andra kulturen.  

 

Fördomar och misstro             

När vårdpersonal beskriver vårdtagare med annan kulturell bakgrund så tydliggörs 

generaliseringar och antaganden när vårdtagare beskrivs med ordet ”de”. Ett exempel från 

Hultsjö och Hjelm (2005) är åsikter som att ”de” visar känslor lättare än vad ”vi” gör. ”De” är 

livligare och det är alltid mer dramatiskt kring ”dem” (Hultsjö & Hjelm, 2005; Dellenborg, 

Skott & Jakobsson, 2012). Ett annat exempel på generalisering, från Hultsjö och Hjelm 
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(2005), är ett antagande om att asylsökande blir hetsade av sina advokater att försöka begå 

självmord och att detta skulle ge dem en möjlighet att få ett uppehållstillstånd i Sverige.   

 I Heikkilä och Ekmans (2000) studie beskrivs fördomar och förutfattade meningar om den 

svenska sjukvården kontra den finska sjukvården. Hos de äldre finska vårdtagarna i studien 

finns en övertygelse om att finska läkare har högre medicinsk kompetens än de svenska 

läkarna samt att svenska läkare är slarvigare. De anser även att finska sjuksköterskor är mer 

arbetsvilliga än de svenska, men att svenska sjuksköterskor är vänligare och mer hjälpsamma. 

Dessa åsikter var inte grundade på egna erfarenheter då enbart en av de som intervjuades hade 

vårdats i Finland.            

Dellenborg et al. (2012) lyfter att vårdpersonalen ofta beskriver vårdtagare från en annan 

kultur utifrån stereotyper. De beskrivs som rigida, styrda av regler, ritualer och religion i 

jämförelse med svenskar som ofta uppfattas som resonabla, följsamma och lätta att vårda. I 

Nkulu Kalengayi, Hurtig, Ahlm och Ahlberg (2012) studie beskriver vårdpersonalen kollegor 

som upplevs ha en stereotypisk och negativ attityd till vårdtagare med annan kulturell 

bakgrund än den egna. Denna kritik förklaras med att det inte bara saknas kunskap om 

invandrares sociala, politiska och kulturella historia utan även saknas färdigheter att hantera 

vårdtagare med olika kulturella bakgrunder.   

I flera av de studier som analyserats ur ett vårdtagarperspektiv belyses upplevelser av att 

läkaren eller sjuksköterskan inte lyssnar till dem, vilket leder till en misstro till den vård eller 

behandling som erbjuds (Berggren, Bergström & Edberg, 2006; Heikkilä & Ekman, 2000; 

Hovde, Hallberg & Edberg, 2008; Wiking, Saleh-Stattin, Johansson & Sundquist, 2009). 

Samtidigt så beskriver vårdpersonalen att det är svårt att bedöma hur allvarligt tillståndet är 

hos vårdtagare med annan kulturell bakgrund än den egna, då ”de” ibland har ett annat 

agerande och beteende än vad de är vana vid (Hultsjö & Hjelm, 2005). 

Nkulu Kalengyai, Hurtig, Ahlm och Ahlberg (2012) lyfter i sin studie som utgår från ett 

vårdpersonalperspektiv, en upplevelse hos sjuksköterskorna av att inte vara betrodd i sin 

yrkesroll. Sjuksköterskorna menar att vårdtagare med annan kulturell bakgrund än den egna 

vill ha en läkare att utföra det jobb som är sjuksköterskans. I Hultsjö, Berterö och Hjelms 

(2009) studie belyser även vissa invandrarfamiljer att de har svårt att lita på den svenska 

sjukvårdens lagar om sekretess, vilket förklarades med tidigare erfarenheter från hemlandet. 

 

Upplevelser och tankar om kränkande bemötande 

Ett antagande från vårdpersonalen och exempel på fördom bekräftas i en studie gjord av 

Hultsjö, Berterö och Hjelm (2009) ur ett vårdtagarperspektiv. De har intervjuat familjer till 
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vårdtagare med psykos som har en annan kulturell bakgrund och sökt vård i Sverige. Dessa 

vårdtagare förklarar att de känner sig kränkta och menar att vårdpersonalen antyder att deras 

närstående spelar sjuk för att få ett uppehållstillstånd.             

 I Berggren, Bergström och Edbergs (2006) studie upplever kvinnorna, i mötet med 

mödravården, en projicerad skam för att de är omskurna. De känner sig sårbara och utlämnade 

till vårdpersonalens beskådan. Kvinnorna berättar att de känner sig som studieobjekt för 

nyfiken vårdpersonal utan att ha blivit tillfrågade. Kvinnorna berättar även om negativa 

erfarenheter hos mödravårdsmottagningar, där deras familjeplanering blir ifrågasatt av 

vårdpersonal. Det kan handla om att vårdpersonal visar attityder av motvilja till att avsluta 

preventivhjälpmedel eller en negativ attityd till kvinnor som har fler barn än två och nu är 

gravid igen. Kvinnorna i studien berättar att vårdpersonalens attityder resulterar i att de drar 

sig för att uppsöka prenatal vård för att undvika eventuella förolämpningar och kränkande 

behandling.                           

 Från vårdpersonalen finns det beskrivet en rädsla av att handla på ett sätt som upplevs 

kränkande av vårdtagare med annan kulturell bakgrund än den egna. Jirwe, Gerrish och 

Emami (2010) tar upp sjuksköterskestudenters oro att fråga om kulturella sedvänjor och 

ritualer som kan inverka i behandlingen eller omvårdnaden. Detta på grund av tidigare 

erfarenheter med vårdtagare som tagit illa vid sig eller att det visat sig vara felaktiga frågor. I 

Hultsjö och Hjelms (2005) studie upplever vårdpersonal en oro att bli kallad rasist eller bli 

uppfattad som fördomsfull i ett transkulturellt möte. Berggren, Bergström och Edberg (2006) 

tar upp rädsla som ett hinder till god vård för de afrikanska invandrarkvinnor som blivit 

omskurna. Dessa vårdtagare berättar om barnmorskor som inte vågar fråga om deras 

omskärelse vilket leder till att förlossningen orsakar svåra komplikationer, med stora förluster 

av blod eller onödig smärta. 

 

Diskussion 

Nedan följer en metoddiskussion om vald metod, om datainsamling och urval samt om 

analysmetoden. Sedan följer en resultatdiskussion i relation till vald teoretisk utgångspunkt. 

Diskussionen förs utifrån kommunikation, kulturella olikheter och fördomar samt utifrån 

kulturell kompetens kopplat till vårdrelationen. Slutligen presenteras förslag till praktiska 

implikationer och framtida forskning för att avslutas med en slutsats.  
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Metoddiskussion 

En svaghet med att göra en litteraturöversikt kan vara den begränsade mängd forskning av 

ämnesområdet som används (Forsberg & Wengström, 2008, s.26). Det kan ses som en 

svaghet att endast sex artiklar från varje perspektiv används till resultatet å andra sidan visar 

de teman som framkommit upplevelser av samma fenomen. Eftersom dessa teman var så 

tydligt beskrivna i samtliga studier så anser författarna att resultatet ger en rättvis bild av hur 

transkulturella möten upplevs i den svenska sjukvården. Däremot om kvantitativa 

resultatartiklar inkluderats hade resultatet kunnat stärkas ytterligare. Författarna menar dock 

att subjektiva upplevelser är svåra att läsa av utifrån kvantitativ data och därför exkluderades 

sådana studier. Det finns även en risk att författarna av en litteraturöversikt selektivt plockar 

ut de delar som stödjer de egna uppfattningarna vilket kan ge ett vinklat resultat (Forsberg & 

Wengström, 2008, s.26). Därför har, i detta arbete, ett kritiskt förhållningssätt kontinuerligt 

tillämpats genom hela arbetsprocessen och de egna uppfattningarna har genomgående 

reflekterats kring i dialog mellan författarna.  

 I det inledande skedet av arbetet så utfördes en omfattande sökning och författarna 

inkluderade även internationell forskning för att få en övergripande bild av kunskapsläget. Att 

inkludera forskning från flera länder hade kunnat göra att resultatet baserats på fler studier 

vilket kan ses som en styrka. Författarna anser dock att avgränsningen till Sverige ger ett mer 

tillförlitligt resultat då sjukvård är uppbyggt och organiserat på olika sätt i olika länder. Den 

transkulturella forskningen i Sverige är ett relativt nytt forskningsområde. Även detta gjorde 

det intressant att avgränsa litteraturstudien till svensk forskning då resultatet kan ge en 

indikation om den kulturella kompetensen hos vårdpersonalen i Sverige. Författarna anser 

även att vårdtagarperspektivet kan ge en indikation till förbättringsarbete med bemötandet av 

människor med olika kulturella bakgrunder i svensk sjukvård.  

 Det kan ses som en svaghet att deltagarna i resultatartiklarna med vårdtagarperspektiv har 

olika kulturella bakgrunder. Syftet var dock inte att belysa en specifik folkgrupps upplevelser 

utan att belysa upplevelser av gemensamma fenomen hos människor med olika kulturella 

bakgrunder, då kultur kan ses som något universellt hos alla människor. Syftet var inte heller 

att belysa upplevelser av transkulturella möten i en specifik sjukvårdskontext då fokus låg på 

det transkulturella mötet i sig. De artiklar som valdes ut representerar tillsammans människor 

som beskriver deras upplevelser av att möta en annan kultur än den egna i svensk sjukvård. 

 Författarna anser att den valda analysmetoden gjorde det möjligt att få en struktur över 

materialet vilket gjorde det lätt att syntetisera studiernas resultat till en ny helhet och att 

temana framkom tydligt.    
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Resultatdiskussion 

Det övergripande syftet med litteraturöversikten var att belysa de upplevelser som vårdtagare 

och vårdpersonal har av transkulturella möten i den svenska sjukvården. Resultatet i denna 

studie ger en bild av att transkulturella möten i vården inte är helt okomplicerade. 

Transkulturella möten kan ses som berikande men resultatet lyfter övervägande fram negativa 

upplevelser av transkulturella möten i den svenska sjukvården. Vårdtagare och vårdpersonal 

upplever känslor av frustration, osäkerhet och rädsla vilket kan skapa hinder för en god 

vårdrelation.           

 Resultatet i denna studie visar även att vårdpersonal ger uttryck för fördomar och 

generaliseringar vilket också leder till svårigheter att skapa en god vårdrelation. Coffman 

(2004) har gjort en sammanställning i USA av kvalitativ forskning som belyser 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med olika kulturella bakgrunder. Coffman 

fann att många sjuksköterskor saknade tillräcklig kunskap om andra kulturer och att fördomar 

och generaliseringar om andra kulturer var vanligt (a.a.). Dessa känslor och uttryck kan ses 

som ett resultat av okunskap och en rädsla för att närma sig något som upplevs främmande. 

Det finns ingen människa som helt kan ställa sig utanför sina egna kulturella referensramar då 

alla har ett mer eller mindre etnocentriskt förhållningssätt. Det är viktigt att vara medveten om 

sina egna fördomar och förutfattade meningar som kan inverka negativt på vårdrelationen. 

Denna medvetenhet kan även göra att människan omvärderar tidigare uppfattningar och lär 

sig tänka i nya banor. Enligt Leininger (2002a) kan vårdpersonal ta hjälp av Sunrise-modellen 

för att undvika fördomar om andra kulturer och andra faktorer som bidrar till ogynnsamma 

förhållanden för vårdtagarna. Att arbeta med Sunrise-modellen utifrån de tre inställningarna 

kan förebygga följsamhet till medicinsk behandling samt minska spänningar på arbetsplatsen. 

Ett sådant holistiskt förhållningssätt leder även till meningsfull, kulturellt anpassad och trygg 

vård för vårdtagare med olika eller liknande kulturella bakgrunder (Leininger, 2002a).    

                

Kommunikation 

Både vårdpersonal och vårdtagare i de studier som analyserats i resultatet upplever avsaknad 

av ett gemensamt språk som ett kommunikationshinder. Språkbarriärerna leder till känslor av 

osäkerhet och det finns en oro hos både vårdpersonal och vårdtagare att bli missuppfattade. 

Priebe et al. (2011) har i en stor kvalitativ studie intervjuat vårdpersonal från 16 europeiska 

länder om deras upplevelser av att vårda första generationens invandrare. Även här lyfts 

språkliga barriärer som det största hindret vid kommunikation.        
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 Resultatet i denna studie visar på att det saknas verktyg att närma sig varandra i 

transkulturella möten och det leder till ett distanserande i vårdrelationen. Det handlar om att 

hitta nya vägar att kommunicera både verbalt men också icke-verbalt för att ta sig över de 

hinder som vårdpersonal och vårdtagare upplever. Ansvaret ligger hos vårdpersonalen att hitta 

lösningar för att vända hinder till möjligheter. Pergert, Ekblad, Enskär och Björk (2008) 

undersöker i sin studie hur vårdpersonal hittar lösningar kring språkliga hinder som uppstår i 

transkulturella möten. Där framkommer olika icke-verbala verktyg som kan användas för att 

övervinna kommunikationshinder i form av gestikulering och tecken med händer, information 

som printas ut på olika språk samt omsorgsfull beröring.             

 Pergert et al. (2008) lyfter också fram användning av tolk som ett viktigt verktyg för att 

skapa en god vårdrelation. De menar att tolkar bör användas mer frekvent inom sjukvård och 

framför allt ännu mer utav sjuksköterskor i dagliga omvårdnadssituationer. Även om 

resultatet i denna studie visar på känslor av oro vid användandet av tolk, både från vårdtagar- 

och vårdpersonalperspektivet, är tolken ett viktigt redskap vid avsaknad av ett gemensamt 

språk. Även vårdpersonalen i Priebe et al. (2011) studie uttrycker en oro att språkförbistringar 

kan leda till missförstånd och feldiagnostiseringar. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

(2007) ansvarar sjuksköterskan för att vårdtagaren erhåller adekvat information och därmed 

har de förutsättningar att ta ställning i frågor som berör behandling och vård. Detta är 

ytterligare aspekter till vikten av att använda tolk.  

Vid avsaknad av ett gemensamt språk mellan vårdpersonal och vårdtagare kan kulturella 

olikheter förstärkas och hamna i fokus eftersom det gör det svårare att föra en dialog kring 

dem. Om vårdtagare och vårdpersonal inte talar samma språk kan det leda till en objektiv syn 

av varandra, hindren framträder tydligare och den goda vårdrelationen kan bli svårare att 

upprätta. Vårdpersonal bör vara medveten om att det finns en risk för detta för att undvika ett 

distanserande och mekaniskt vårdande. En god kommunikation kan ses som en förutsättning 

för att arbeta med Sunrise-modellen (Leininger, 1988) då den innefattar en djupare förståelse 

för vårdtagaren som subjekt. 

Kulturella olikheter och fördomar 

Resultatet i denna studie visar att kulturella olikheter i synen på vård och vårdande kan få 

konsekvenser för vården. Vårdpersonal tar i en studie upp att kulturella möten kan bidra till en 

ökad förståelse om livet i stort men resultatet lyfter övervägande fram kulturella olikheter som 

hinder i vården. Vårdpersonal upplever problem då de möter vårdtagare som låter religiösa 

övertygelser påverka vården eller när de stöter på olika uppfattningar om könsskillnader. I 
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Priebes et al. (2011) studie så bekräftas detta av vårdpersonal som menar att religiösa 

sedvänjor och kulturella värderingar kan komplicera vid undersökningar och behandling.   

Vårdpersonalen förklarar detta med att vissa vårdtagare inte alltid följer den rekommenderade 

behandlingen då de inte har samma västerländska, biomedicinska uppfattning om 

människokroppen. Detta framkommer även av resultatet i denna studie och vårdpersonal 

upplever, i samband med liknande situationer, känslor av frustration och maktlöshet. Dessa 

känslor kan ses som exempel på ett etnocentriskt förhållningssätt då vårdpersonalen inte 

reflekterar över att vårdtagare har andra uppfattningar som är minst lika självklara för dem. 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) ska sjuksköterskan verka för en miljö där 

människans trosuppfattningar, värderingar, sedvänjor och mänskliga rättigheter respekteras på 

individ-, familj- och samhällsnivå. Denna kod kan uppfyllas om den kulturella kompetensen 

ökar i den svenska sjukvården.  

Resultatet i denna studie tar upp fler exempel där kulturella traditioner och sedvänjor har 

en viktig och djupt rotad betydelse för vården. Enligt Leiningers Sunrise-modell bör den 

kulturellt kompetenta vårdpersonalen i dessa situationer avväga vårdtagarens kulturella behov 

och religiösa behov med de aktuella omvårdnadsbehoven. Vårdpersonalen väljer mellan att 

bevara vårdtagarens inställning till vården eller att kompromissa med vårdtagaren för att 

eventuellt genomgå en undersökning eller behandling. Det finns även tillfällen då 

vårdpersonal mer ingående behöver förklara hur en medicinsk behandling fungerar utifrån det 

biomedicinska synsättet, för att kunna ge adekvat vård (Leininger, 1988). 

I resultatet framkommer från vårdtagarperspektivet en syn på att den svenska sjukvården 

inte alltid tillämpar ett holistiskt perspektiv i vårdandet. Leininger (1997b) menar att ett 

holistiskt synsätt är nödvändigt för att ge kulturellt överensstämmande vård och att 

vårdpersonal bör ha kunskaper om olika kulturer. Den svenska sjukvården som organisation 

är uppbyggd på västerländska kulturella värderingar och detta speglar vårdpersonalens sätt att 

arbeta. Även om den svenska vårdpersonalstyrkan idag består av människor med olika 

kulturella bakgrunder så är arbetet organiserat utifrån dessa västerländska värderingar. 

Resultatet i denna studie visar även att vårdtagare med andra kulturella bakgrunder än den 

egna ofta ses av vårdpersonalen som en homogen grupp och möts med fördomar och misstro. 

Om vårdpersonalen skiftar perspektiv från att se alla vårdtagare med annan kulturell bakgrund 

än den egna som en homogen grupp kan det leda till att vården utformas utifrån vårdtagarens 

unika behov. Coffman (2004) fann att i de fall där arbetsgruppen var av en mer heterogen 

sammansättning av sjuksköterskor med olika kulturella bakgrunder så var det en mer 

tillåtande atmosfär i bemötandet av patienter med annan kulturell bakgrund än den egna.   
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Vårdpersonal som har ett etnocentriskt förhållningssätt och som upplever andra kulturers 

sedvänjor som konstiga eller fel kan låta detta bli ett hinder för att ge god vård. Capell, Dean 

och Veenstra (2008) bekräftar ett samband mellan etnocentrism och kulturell kompetens. De 

kom fram till att vårdpersonal som visar ett tydligt etnocentriskt synsätt har mindre kulturell 

kompetens. Med kontinuerlig reflektion över de egna fördomarna och antaganden om andra 

kulturer kan vårdpersonal sätta sig utanför den egna kulturella bakgrunden och utveckla sin 

kulturella kompetens. 

 

Kulturell kompetens och vårdrelation 

Vårdpersonalen har ansvaret för att skapa en god vårdrelation och ge god vård, det är därför 

viktigt att de har den kunskap och kompetens som krävs vid transkulturella möten. I resultatet 

framkommer det att vårdpersonalen låter kulturella olikheter bli till hinder i vården, vilket kan 

leda till svårigheter att skapa en god vårdrelation. Jirwe (2008) menar att en hög kulturell 

kompetens hos vårdpersonalen ger större möjlighet att ge god vård till alla vårdtagare oavsett 

vilken kulturell bakgrund de har.  

 I en svensk studie har Berg och Danielsson (2007) undersökt vårdtagares och 

sjuksköterskors erfarenheter av vårdrelationen och vilka faktorer som bidrar till att tillit kan 

uppnås. Vårdtagarna beskrev att de ville känna sig involverade i sin egen vård och de ville ha 

möjlighet att i dialog med vårdpersonalen bidra med sin kompetens för att en god vårdrelation 

skulle kunna etableras. De menade att det var viktigt för dem att deras värderingar 

respekterades och det var viktigt att vårdpersonalen lyssnade till dem då de kände sig 

bekräftade av en gemensam förståelse. Denna beskrivning ger en inblick i hur det kan vara för 

en vårdtagare som inte behärskar det svenska språket och att mycket av det som beskrivs som 

viktigt för en god vårdrelation faller bort om vårdtagaren inte kan föra sin egen talan. 

Resultatet i denna studie lyfter liknande beskrivningar utifrån vårdtagarperspektivet då de 

uttrycker vikten av att bli lyssnad till och att göra sig förstådda. Expertpanelen i Jirwe, 

Gerrish, Keeney och Emamis (2009) studie lyfter egenskaper som empatisk förmåga, 

öppenhet, flexibilitet samt en human människosyn som viktiga attribut i kulturella möten. 

Dessa egenskaper tillsammans med de fem kärnkomponenterna, kulturell känslighet, kulturell 

kännedom, förståelse om hälsa, sjukdom och sjukvård samt sociala och kulturella kontexter 

ger vårdpersonalen möjlighet att utveckla sin kulturella kompetens (a.a.). Resultatet i denna 

studie ger en bild av att den svenska sjukvårdspersonalen har ett behov att utveckla sin 

kulturella kompetens. Ingen vårdtagare ska behöva ingå i de sex procent som på grund av 

etnisk eller religiös diskriminering undviker att söka sjukvård trots att behovet finns.    
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 I resultatet framkommer det att vårdpersonal i den svenska sjukvården inte alltid reflekterar 

över olika kulturella faktorer och detta påverkar möjligheten att skapa en god vårdrelation. 

Berg och Danielsson (2007) lyfter utifrån sjuksköterskornas perspektiv att det är viktigt för 

vårdrelationen att inte ha förutfattade meningar om vårdtagaren. Det är viktigt att ha 

kunskaper om vårdtagarens situation och bakgrund, detta för att undvika dömande attityder. 

Sjuksköterskorna menar att det är viktigt att samarbeta med vårdtagaren och att vara flexibel 

till vårdtagarens behov och medicinska behandling (Berg & Danielsson, 2007). Enligt 

Leininger (1988, 2002a) så bör vårdpersonal tillhandahålla kulturellt överensstämmande, 

säker och meningsfull vård med en medvetenhet om att varje individ har en egen uppfattning 

om livet och därför unika behov (a.a.). Oavsett vilken kulturell bakgrund vårdtagaren har så 

bör denne bli bemött med en ödmjukhet inför att alla människor kan antas vilja bli bekräftade 

och respekterade för den de är.  

I resultatet beskriver bland annat sjuksköterskestudenter tillfällen då de upplevt osäkerhet 

vid transkulturella möten. De beskriver att denna osäkerhet leder till ett mekaniskt bemötande 

och ett distanserande till vårdtagaren vilket påverkar vårdrelationen negativt. Momeni, Jirwe 

och Emami (2008) har gjort en studie över svenska sjuksköterskeutbildningars läroplaner och 

hur utbildning i kulturell kompetens finns med i utbildningens läroplan. Studien visar att 

endast tre av 26 läroplaner hade år 2008 specifik utbildning i ämnet, vilket påvisar att det i 

Sverige fortfarande kan finnas en bristande kulturell kompetens hos legitimerade 

sjuksköterskor. Enligt Jirwe et al. (2009) så kan de fem kärnkomponenterna även 

implementeras i läroplaner för sjuksköterskeutbildningar då dessa ger en möjlighet att 

utveckla den kulturella kompetensen. Om sjuksköterskor har en kulturell kunskap och 

beredskap när de kommer ut i arbetslivet så kan de i sin tur föra vidare sin kunskap till den 

övriga vårdpersonalen. Därmed kan vårdpersonalen hantera de transkulturella mötena i vården 

med en ökad medvetenhet om kultur som ett mångfacetterat fenomen.  

 

Praktiska implikationer 

För att vårdpersonal ska kunna utveckla kulturell kompetens krävs diskussion kring dessa 

frågor ute i verksamheterna. Arbetsgivaren bör erbjuda kontinuerlig fortbildning inom ämnet 

och avsätta tid för att arbetsgruppen gemensamt ska kunna reflektera kring kulturella frågor. 

Det är viktigt att skapa ett tillåtande klimat på arbetsplatsen där fördomar och förutfattade 

meningar diskuteras öppet för att undvika en negativ jargong som kan bidra till 

generaliseringar om olika kulturer. Vidare bör specifik utbildning i kulturell kompetens ingå i 
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grundutbildningen för sjuksköterskor, undersköterskor och läkare etc. då det krävs en 

beredskap att möta människor med olika kulturella bakgrunder i den svenska sjukvården. 

  

Framtida forskning 

Det krävs mer forskning i Sverige inom transkulturell omvårdnad framförallt utifrån 

vårdtagarperspektivet. Detta för att få ytterligare kunskap om hur den svenska sjukvården 

upplevs av vårdtagare med olika kulturella bakgrunder. Det bör även utvecklas verktyg som 

kan hjälpa vid språkförbistringar då tolk inte alltid finns att tillgå. Vidare kan även 

vårdrelationen undersökas ytterligare utifrån ett transkulturellt omvårdnadsperspektiv.    

 

Slutsats 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa vårdtagares och vårdpersonals upplevelser 

av transkulturella möten i den svenska sjukvården. Resultatet visar på att kulturella olikheter 

kan komplicera vårdandet om det inte finns en kulturell medvetenhet hos vårdpersonalen. Den 

svenska sjukvården har ett ansvar att erbjuda vård på lika villkor där individens kulturella 

rättigheter beaktas, då alla människor har rätt till god, individanpassad vård. Sjuksköterskan 

har i sin yrkesroll huvudansvaret över omvårdnaden och detta innebär ett ansvar att 

upprätthålla vårdtagarens kulturella bakgrund. Om frågor som berör kulturella aspekter inom 

sjukvården integreras mer i utbildning, praktik och på organisatorisk nivå kan det bidra till en 

ökad kulturell kompetens.  
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Student nurses experiences of 
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Peer reviewed, year: 
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Peer reviewed, year: 
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Peer reviewed, year: 
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42 Nkulu Kalengaui, F. K., 
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Ahlberg, B. M. 

It is a challenge to do it the 

right way: An interpretive 

description of cregivers 

experiences in caring for 

migrant patient in northern 
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Berggren, V., 

Bergström, S., 

Edberg, A-K. 

 

Being different and 

vulnerable: 

Experiences of 

immigrant African 

women who have 

been circumcised 

and sought 

maternity care in 

Sweden 

2006, Sweden, Journal 

of Transcultural 

Nursing 

Syftet är att utforska möten 

mellan svensk hälso- och 

sjukvård kvinnor från 

Somalia, Eritrea och Sudan, 

som blivit omskurna.  

Kvalitativ studie. 

22 kvinnor valdes ut med 

snöbollsmetoden. 

Inklusionskriterier var att de 

skulle ha blivit utsatta för 

någon form av omskärelse. De 

skulle ha emigrerat från 

Sudan, Eritrea eller Somalia 

och ha fött barn i Sverige.  

Kvinnorna intervjuades. 

Data analyserades med hjälp 

av innehållsanalys. 

Kvinnorna upplevde att de var annorlunda 

och kände sig sårbara, de led av att ha blivit 

övergivna och stympade. De kände sig 

utlämnade i mötet med den svenska hälso- 

och sjukvårdspersonalen och försökte att 

anpassa sig till en ny kulturell kontext. 

Dalheim-Englund, 

A-C.,  

Rydström, I. 

 

”I have to turn 

myself inside out”: 

Caring for 

immigrant families 

of children with 

asthma 

2012, Sweden, Critical 

Nursing Research 

Syftet är att få en djupare 

förståelse för de utmaningar 

som hälso- och 

sjukvårdspersonal står inför i 

mötet med föräldrar, från en 

annan kultur än den 

västerländska, till barn med 

astma. 

Kvalitativ studie. 

18 deltagare (14 kvinnor och 

fyra män) valdes ut. Elva 

kvinnliga sjuksköterskor och 

en manlig, två kvinnliga och 

tre manliga läkare, en kvinnlig 

dietist. 15 deltagare var födda i 

Sverige, de andra tre var födda 

i Italien och Kosovo. 

Deltagarna hade minst fem års 

erfarenhet av att vårda familjer 

som emigrerat från 

mellanöstern. 

Deltagarna intervjuades med 

öppna frågor, alla utom två 

deltagare intervjuades en och 

en. 

Data transkriberades och 

analyserades med hjälp av en 

Resultatet visar att hälso- och 

sjukvårdspersonalens huvudsakliga utmaning 

i mötet med immigrerade föräldrar kan 

beskrivas som att ”Vända sig själv ut och in”. 

Detta tema karaktäriseras av fem kategorier, 

(a)problem som berör könsroller och 

profession, (b) kommunikationsutmaningar, 

(c)obekanta uppfattningar om sjukdom och 

behandling och (d) problem med olika 

tidsuppfattningar och det tar mer tid.   
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kvalitativ innehållsanalys. 

Dellenborg, L., 

Skott, C., 

Jakobsson, E 

Transcultural 

encounters in 

medical ward in 

Sweden: 

Experiences of 

Health care 

practitoners 

2012, Sweden, Journal 

of Transcultural 

Nursing 

Syftet är att utforska det 

förhållningssätt som hälso- 

och sjukvårdspersonal har i 

transkulturella möten. 

Kvalitativ studie.  

70 deltagare, 11grupper med 

5-8 deltagare i varje grupp 

bestående av manliga och 

kvinnliga sjuksköterskor, 

undersköterskor och läkare. 

Forskarna observerade 

deltagarna i deras arbete för att 

sedan hålla gruppdiskussioner 

som spelades in och 

transkriberades till text. 

Data analyserades enligt en 

hermaneutisk metod. 

 

Deltagarnas berättelser illustrerade en 

förståelse för tre nivåer av mänskligt 

beteende: En individnivå, en 

kollektiv/gruppnivå och en universell nivå. 

Resultatet visade på vikten av att hälso- och 

sjukvårdspersonal förstår den komplexitet 

som finns mellan en individ och kulturell 

kontext och förstår att kulturell identitet 

samverkar med olika faktorer som klass, 

utbildning, kön och ålder.  

Heikkilä, K., 

Ekman, S-L. 
Health Care 

Experience and 

Beliefs of Elderly 

Finnish Immigrants 

2000, Sweden, Journal 

of Transcultural 

Nursing 

Att belysa erfarenheter och 

uppfattningar av vård hos 

finska immigrerade Finlands-

svenskar i Sverige i syfte att 

få ökad förståelse för vad den 

etniska bakgrunden spelar för 

roll för dessa erfarenheter och 

uppfattningar. 

Kvalitativ studie.  

Födda i Finland, nu boende i 

Stockholm i egna hem. Finska 

skulle vara förstaspråket. 

Urvalet skedde systematiskt 

genom att var nionde namn av 

en lista bestående av 1631 

äldre Finlands-svenskar, 75 år 

eller äldre plockades ut. Det 

resulterade i 181 personer. 

Dessa kontaktades via telefon 

och 39 deltagare kunde väljas 

ut. 

Intervjuer med öppna frågor 

användes vid datainsamlingen. 

Data analyserades med en 

hermaneutisk metod.  

 

Resultatet visade att svensk hälso- och 

sjukvård på ytan var överensstämmande med 

deltagarnas uppfattningar av vård. Vården i 

Finland ansågs dock som överlägsen den 

svenska då den gav en djupare känsla av 

igenkännande och tillit.  

Hovde, B., 

Hallberg, I. R., 

Edberg, A-K. 

 

Older immigrants 

experiences of their 

life situation in the 

context of receiving 

public care in 

Sweden 

2008, Sweden, 

International Journal of 

Older people Nursing 

Att belysa äldre immigranters 

erfarenheter av sin 

livssituation i kontexten av att 

motta sjukvård i Sverige. 

Kvalitativ studie.  

16 immigranter, 65 år och 

äldre, från nio olika länder 

intervjuades. 

Data analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. 

Det övergripande intrycket var att de 

intervjuade uttryckte tacksamhet till det 

svenska samhället.  

Erfarenheterna kunde förstås som att de var 

tyngda med hälsoproblem, att de upplevt 

smärtsamma förluster, en önskan om att klara 
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sig på egen hand och att de kände sig utsatta 

och övergivna. 

Hultsjö, S., 

Berterö, C., 

Hjelm, K. 

Foreign-born and 

Swedish-born 

families perceptions 

of psychosis care 

2009, Sweden, 

International Journal of 

Mental Health Nursing 

Att beskriva hur utlands-

födda och svensk-födda 

familjer, boende i Sverige, 

uppfattar vården av en 

psykos-sjuk närstående. 

Kvalitativ studie. 

26 familjemedlemmar, 15 

svensk-födda och elva 

utlandsfödda, i åldern 28-69 

år.  

Semi-strukturerade intervjuer 

genomfördes med fyra helt 

öppna frågor som berörde: 

uppfattningar om vården av 

den psykos-sjuke närståenden, 

möten med hälso- och 

sjukvårdspersonalen, mottagen 

information och delaktighet i 

vården. 

Data analyserades med en 

fenomenografisk metod.   

 

Tre beskrivande huvudkategorier framkom: 

(a)ansvarstagande, (b) tillgång till vård och 

(c) attityder till psykos-sjukdomar. Graden av 

familjens ansvar minskade om det fanns 

lättillgänglig vård och stöd. Kunskap om 

psykos-sjukdomar ansågs vara viktigt för att 

kunna möta fördomar inom familjen och ute i 

samhället. Utlands-födda familjer ville inte 

bli behandlade annorlunda än svensk-födda 

familjer och de underströk betydelsen av att 

hitta vägar att kommunicera trots 

kommunikationsbarriärer. Utlands-födda var 

även påverkade av tidigare erfarenheter av 

psykiatrisk vård och olika uppfattningar om 

psykos-sjukdomar från sitt ursprungsland. 

Hultsjö, S., Hjelm, 

K. 

Immigrants in 

emergency care: 

Swedish health care 

staff´s experiences 

2005,Sweden, 

International Nursing 

Review 

Att ta reda på om personal 

inom akutsjukvård upplever 

problem i vården av 

immigranter, och i så fall 

jämföra dessa.  

Kvalitativ studie. 

Sjuksköterskor och 

undersköterskor: 22 kvinnor, 

13 män. Deltagarna hade 

varierande erfarenhet och 

utbildning. 

Deltagarna delades in i tre 

fokusgrupper och intervjuades 

tre gånger enligt en semi-

strukturerad guide. 

Data analyserades enligt 

Kreuger och Caseys (2000) 

metod för intervjuer med 

fokusgrupper. 

 

Resultatet visade att det största problemet var 

svårigheter relaterat till vården av asyl-

sökande flyktingar. Några olikheter framkom: 

(a)oväntade beteenden hos immigranter, 

relaterat till kulturella skillnader beskrevs av 

personalen på akutvårdsavdelningen, 

(b)immigranter som vägrade äta och dricka 

och deras passivitet på den psykiatriska 

avdelningen och (c)att många utryckningar 

visar sig vara icke-akuta vilket förklaras med 

språkliga barriärer mellan larmcentral och 

immigranter. 

Jirwe, M., 

Gerrish, K., 

Emami, A. 

 

Student nurses 

experiences of 

communication in 

cross-cultural care 

encounters 

2010, Sweden, 

Scandinavian Journal of 

Caring Science 

Att utforska 

sjuksköterskestudenters 

erfarenheter i tvär-kulturella 

möten i vården. 

Kvalitativ studie. 

Tio sista-årsstudenter valdes 

för att de hade genomgått en 

kurs i transkulturell 

omvårdnad och hade 

Fyra teman identifierades: 

(a)begreppsbildning av tvärkulturella möten i 

vården, (b)svårigheter vid kommunikation, 

(c)strategier vid kommunikation och 

(d)faktorer som påverkar  kommunikation. 
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erfarenhet av att arbeta i 

mång-kulturella 

vårdinrättningar. Fem av 

studenterna hade svensk 

bakgrund och fem hade en 

invandrarbakgrund. 

Semi-strukturerade intervjuer 

spelades in och 

transkriberades. 

Data analyserades enligt 

Ritchie och Spencers 

framework-analys. 

Lundberg, P. C. Cultural Care of 

Thai Immigrants in 

Uppsala: A study of 

Transcultural 

Nursing in Sweden 

2000, Sweden, Journal 

of Transcultural 

Nursing 

Att upptäcka och beskriva 

mening och uttryck av 

kulturell vård hos thailändska 

immigranter boende i 

Sverige, Uppsala.  

Kvalitativ studie.  

39 deltagare boende i och runt 

om Uppsala intervjuades. 

Deltagarna skulle vara födda i 

Thailand och bott i Sverige i 

minst två år.  

Data analyserades med 

ethnonursing-method. 

Fyra huvudteman framkom. Dessa var 

(a)vårdande associeras till familj- och 

närstående-relationer som de uttrycks i det 

dagliga livet, (b)vårdande uttrycks i 

traditionella könsroller, (c)vårdande 

associeras till religiösa övertygelser utifrån 

den Buddistiska tron, (d)vårdande förknippas 

med traditionell sjukvård. 

Nkulu Kalengaui, 

F. K., 

Hurtig, A-K., 

Ahlm, C., 

Ahlberg, B. M. 

It is a challenge to 

do it the right way: 

An interpretive 

description of 

caregivers 

experiences in 

caring for migrant 

patient in Northern 

Sweden. 

2012, Sweden, BMC 

Health Services 

Research 

Att utforska vårdgivares 

erfarenheter och perspektiv av 

att vårda immigranter för att 

få en förståelse för de 

utmaningar som kan uppstå, 

vilket kan generera i ny 

kunskap som kan inspirera 

det kliniska arbetet. 

Kvalitativ studie. Ett tolkande 

och beskrivande 

tillvägagångssätt tillämpades. 

Tio deltagare av varierade 

yrkeskategorier och 

bakgrunder intervjuades. Åtta 

deltagare hade svenskt 

ursprung, en deltagare hade ett 

europeiskt ursprung och en 

deltagare ett icke-europeiskt 

ursprung. 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes, spelades in och 

transkriberades.  

Data analyserades enligt en 

tematisk analytisk metod. 

Tre teman framkom: (a)den sociokulturella 

mångfalden, (b)språkbarriärerna och (c)de 

utmaningar som immigranter möter när de tar 

sig fram i det svenska sjukvårdssystemet. 

Vårdpersonalen beskrev immigranterna som 

en heterogen grupp, från olika geografiska 

platser med varierande sociala, kulturella och 

religiösa anknytningar, migrationshistorier 

och statusar som påverkar mötet i vården. 

Deltagarna beskrev språket som en stor 

barriär för att tillhandhålla effektiv vård. De 

beskrev även svårigheter med användandet av 

tolk. 

Pergert, P., 

Ekblad, S., 

Enskär, K.,  

Obstacles to 

Transcultural 

Caring 

2007, Sweden, Journal 

of Pediatric Oncology 

Nursing 

Att utforska vårdsituationen 

för familjer med en 

invandrarbakgrund i 

Kvalitativ studie. Grounded 

Theory.  
Deltagarna bestod av totalt 24 

Det framkom att vårdpersonalen upplevde 

olika hinder i transkulturella vårdrelationer 

som delades in i fyra huvudkategorier: 
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Björk, O. 

 

 

Relationships: 

Experiences of 

Health Care Staff in 

Pediatric Oncology 

onkologisk barnsjukvård. kvinnor och 11 män. De var 

sjuksköterskor och läkare med 

mellan 1-27 års erfarenhet av 

onkologisk barnsjukvård.  

Deltagarna delades in i fem 

fokusgrupper med 4-10 

deltagare i varje grupp. 

Gruppintervjuer genomfördes 

och därefter följde fem 

individuella, komplementära 

intervjuer. 

Data transkriberades och 

analyserades enligt Glacer och 

Strauss.   

 

(a)lingvistiska hinder, (b) kulturella och 

religiösa hinder, (c)sociala hinder och 

(d)organisatoriska hinder. 

Wiking, E.,  

Saleh-Stattin, N., 

Johansson, S-E., 

Sundquist, J. 

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 

2009, Sweden, 

Scandinavian Journal of 

Caring Science 

Det primära målet var att 

undersöka erfarenheter och 

reflektioner av 

vårdmötet/konsultationen i 

primärvården.  

Andra målet var att studera 

huruvida demografiska och 

migrations-relaterade faktorer 

hängde ihop med 

vårdtagarens känsla av 

tillfredställelse av 

vårdmötet/konsultationen  

Tredje målet var att analysera 

huruvida känslorna var 

relaterade till tiden av 

bokningen och den tid det 

dröjde till 

vårdmötet/konsultationen, 

självupplevd hälsa, symtom 

och patientens/vårdtagarens 

erfarenheter. 

Kvantitativ och Kvalitativ 

studie.  

78 vårdtagare från Chile, Iran 

och Turkiet på 12 

vårdcentraler runt om i 

Stockholm.  

Via frågeformulär med 

strukturerade frågor och med 

öppna frågor. 

Data analyserades med en 

deskriptiv statistisk 

analysmetod 

 

De flesta svaren handlade om 

kommunikationsproblem till följd av 

språkskillnader och kulturella skillnader 

mellan läkare och patient, samt läkarens 

förmåga att lyssna till patienten. Det ansågs 

viktigt att använda sig av tolk vid 

vårdmötet/konsultationen. 

Bakgrundsrelaterade faktorer ansågs inte vara 

associerat till patientens tillfredsställande.  

 

 


