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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: I sjukvården möter vårdpersonal patienter med olika kulturella bakgrunder. 

Patientens kultur kan påverka synen på hälsa och sjukdom vilket gör att kulturell kompetens 

är en viktig egenskap hos vårdpersonal för att de ska kunna ge vård med respekt för de 

kulturella skillnaderna som finns. Tidigare forskning visar att okunskap om olika kulturer kan 

leda till att dåliga attityder uppstår hos vårdpersonal vilket i sin tur kan leda till 

diskriminering. Vårdpersonal upplever att det kan finnas svårigheter att vårda patienter med 

olika kulturer, exempelvis kommunikationsbarriärer.  

Syfte: Syftet är att sammanställa aktuella forskningsresultat som belyser hur patienter med 

olika kulturella bakgrunder kan uppleva bemötandet i hälso- och sjukvården samt vilka 

faktorer som kan påverka upplevelsen. 

Metod: Litteraturöversikt baserad på 12 kvalitativa studier. 

Resultat: Hur vårdpersonalen uppträder påverkar hur personerna upplever bemötandet i 

sjukvården. Patienterna upplevde att de blev bemötta med respekt. De upplevde delaktighet i 

vården och empati, vilket stärkte vårdrelationen. De ansåg att de sågs som unika individer av 

vårdpersonalen samt upplevde jämställdhet i vårdmötet. Patienterna ansåg att upplevelsen av 

bemötandet försämras p.g.a. språkbarriärer. Dessa brister i kommunikationen ledde till att 

patienterna hade en passiv attityd i vårdrelationen och upplevde bristande delaktighet. 

Patienterna upplevde att vårdmötet förbättrades om vårdpersonalen var kulturell kompetent. 

Patienterna upplevde ingen diskriminering i bemötandet dock ansåg andra patienter att ett 

dåligt bemötande och fördomar bland vårdpersonalen kunde bidra till att patienterna 

upplevde sig underlägsna.  

Slutsats: Litteraturöversikten visar vilka upplevelser patienter med olika kulturella 

bakgrunder har i vårdmötet samt vilka hinder som uppkommer och kan försvåra bemötandet. 

Vårdpersonalen bör ha kunskap om hur patienter med olika kulturella bakgrunder upplever 

bemötandet för att kunna applicera det i vården och ge individanpassad vård.  

 

Nyckelord: Transkulturell omvårdnad, sjuksköterska-patientrelationer, kulturellt kompetent 

vård, litteraturöversikt   



 
 

ABSTRACT  

 

Background: Healthcare professionals meet patients with different cultural backgrounds. 

The patient’s culture can influence his view on health and disease, which indicates that 

cultural competence is an important feature of healthcare professionals in order to provide 

care with respect for the cultural differences that exist. Previous research shows that lack of 

knowledge for different cultures can lead to arising of poor attitudes at the healthcare 

professionals, which in turn can lead to discrimination. Healthcare professionals feel that 

there may be difficulties in caring for patients with different cultures as communication 

barriers.  

Aim: The aim of this thesis was to compile current research findings that illustrate how 

patients with different cultural backgrounds can experience the encounter with the medical 

care and which factors that can affect the experience.  

Method: A literature review based on 12 qualitative studies.  

Result: The way healthcare professionals act influences how people experience encounter in 

health care. The patients felt they were treated with respect. They experienced involvement 

and empathy, which strengthened the care relationship. They considered that they were seen 

as unique individuals by healthcare professionals and experienced equality in the encounter. 

Patientes felt that the experience of the encounter impaired due to language barriers. These 

communication barriers led to patients having a passive attitude in the care relationship and 

the patients experienced lack of participation. Patient felt that the encounter improved if the 

healthcare professionals were culturally competent. Patients did not experience any 

discrimination in the encounter, however, other patients considered that a poor encounter and 

prejudices among healthcare professionals could lead to patients feeling inferior.  

Conclusion: This literature review illustrates how patients with different culture backgrounds 

experience the encounter with the medical care and obstacles that can occur and complicate 

the medical encounter. The healthcare professionals should have knowledge about how 

patients with different culture backgrounds experience the medical encounter in order to 

apply it in health care and to give individualized care. 

 

Key Words: Transcultural care, nurse-patient relations, culturally competent care, literature 

review 
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BAKGRUND  

 

Hälso- och sjukvårdens mål är att ge optimal vård för alla patienter på lika villkor och med 

respekt för alla människors lika värde. Inom vården ska patientens autonomi och integritet 

respekteras, vårdpersonalen ska skapa goda kontakter med patienten och alla människor ska 

ha tillgång till vård (SFS, 2017:30). Enligt Patientnämndens årsrapport 2016 över vad 

patienter och närstående klagar på, är bemötande en subkategori som ökar. Av samtliga 

ärenden som inkom till patientnämnden var det 17 % som ingick i kategorin kommunikation, 

vilket bemötande ingår i (Patientnämnden, 2016).  

 

I hälso- och sjukvården idag möter hälso- och sjukvårdspersonal människor med många olika 

kulturella bakgrunder (Betancourt, Green, Carrillo, & Park, 2005). Under de senaste 15 åren 

har antalet människor som bor i ett annat land än deras födelseland nästan fördubblats. År 

2015 fanns det ungefär 244 miljoner internationella invandrare över hela världen. Nästan 

hälften av alla internationella invandrare är födda i Asien (43 %), följt av 37 % som är födda i 

Sydamerika och 25 % i Europa. Invandrare födda i Afrika motsvarar 14 % av det totala 

antalet invandrare, de födda i Nordamerika 2 % och 1 % är födda i Oceanien. Av alla 

invandrare från hela världen bor nästan två tredjedelar i Europa och Asien, det vill säga 76 

miljoner i Europa respektive 75 miljoner i Asien. Nordamerika är världsdelen med 54 

miljoner internationella invandrare, följd av Afrika med 21 miljoner, Sydamerika med 9 

miljoner och slutligen Oceanien med 8 miljoner (Förenta Nationerna, 2016).  

 

Sverige - ett mångkulturellt samhälle  

 

Under 2000-talet ökade invandringen till Sverige och år 2016 var ungefär 1,7 miljoner av 

Sveriges befolkning födda utomlands. Detta innebär att 17 % av Sveriges befolkning har en 

utländsk bakgrund. Personer som är födda i Sverige och flyttar utomlands för en period, men 

som senare flyttar tillbaka till Sverige ingår i det totala antalet invandrare. De vanligaste 

länderna invandrarna är födda i är Syrien, Sverige, Eritrea, Polen, Indien, Somalia, Irak, 

Afghanistan, Finland och Tyskland (Statistiska centralbyrån, 2016). Definitionen av en 

invandrare är enligt Hanssen (2005) en person som har flyttat till ett annat land eller en 

person som har utländska föräldrar. Flytten till det andra landet kan vara frivillig, men kan 

även bero på flykt. 
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Kultur och etnicitet 

 

Kultur definieras som de normer vilka individer övertar som medlemmar av respektive 

samhälle. Dessa normer definierar hur individerna ska se på världen, hur de ska uppleva 

världen affektivt samt hur de ska uppföra sig i förhållande till andra kulturer. Kultur omfattar 

alla mänskliga sätt att bete sig som beror på socialisation, men även fakta, normer och 

värderingar som överförs till den växande individen från tidigare generationer (Jirwe, 

Momeni & Emami, 2014). 

 

Inom en kultur kan det finnas flera etniciteter. Etnicitet är en social indelning som grundas på 

en känsla av samhörighet. Människor är kulturella individer som har en etnicitet. Oftast är det 

individen själv som tillskriver sig en etnicitet. Denna tillhörighet baseras vanligen på språk, 

religion eller kultur eftersom dessa faktorer skiljer sig, särskilt jämfört med 

majoritetsbefolkningen i samhället (Jirwe et al., 2014).  

 

Kulturella aspekter i vårdmötet  

 

I vårdmötet med patienter med olika kulturella bakgrunder förekommer många olika faktorer 

som kan påverka interaktionen mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Patientens värderingar, attityder, beteenden och förväntningar på vården ingår i dessa 

faktorer. Det kan finnas olikheter i hur patienter med andra kulturella bakgrunder identifierar 

olika symtom, vad de har för uppfattning om hälsa och ohälsa samt kan de ha olika 

tröskelvärden för att söka vård. Patienterna kan ha olika förmåga att beskriva till exempel 

symtom och förstå rekommendationerna de får från vårdpersonalen. Vårdpersonalen kan i sin 

tur i olika grad förstå vad patienten menar (Betancourt, Green, Carrillo & Ananeh-

Firempong, 2003) 

 

Personcentrerad vård  

Personcentrerad vård innebär att patienten ses som en autonom person med egna resurser som 

ska vara delaktig i de beslut som tas. Fokus skall inte läggas på sjukdomen eller diagnosen 

utan personen sätts i centrum och ses som en unik varelse (Eldh, 2014). För att ge 

personcentrerad vård är det viktigt att tänka på att varje individ är kulturellt unik och är en 

kombination av erfarenheter, kulturella övertygelser och normer. Människor som är från 

samma kulturella grupp är olika och ser annorlunda på hälsa och sjukdom. Därmed kan 
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slutsatser inte dras som gäller alla människor inom respektive kultur (Jirwe et al., 2014).  

 

Vårdpersonalen ska fokusera på att identifiera relevanta attityder, värderingar, övertygelser 

och beteenden hos specifika kulturgrupper. Kunskap om olika kulturer kan hjälpa 

vårdpersonalen att få förståelse för hur patienter inom respektive kultur vill bli bemötta eller 

inte (Betancourt et al., 2003). I och med att Sverige har ett stort utbud av kulturer (Statistiska 

centralbyrån, 2016) kan kulturspecifik information vara användbar av vårdpersonalen i mötet 

med patienten. Dock bör vårdpersonal vara försiktiga då stereotyper kan uppkomma om 

informationen om en kulturgrupp appliceras på alla patienter (Betancourt et al., 2003). 

 

Kulturell kompetens hos vårdpersonal 

 

I och med att Sverige har blivit ett land med många kulturella variationer (Statistiska 

centralbyrån, 2016) innebär det att vårdpersonal i större utsträckning än tidigare möter 

patienter vars perspektiv kan skilja sig från det vårdpersonalen är vana vid (Betancourt et al., 

2003). I ett mångkulturellt land kommer vårdpersonalen i kontakt med patienter som ofta 

påverkas av deras kulturella bakgrund, därmed är kulturell kompetens en viktig aspekt inom 

vården (Betancourt, Green, Carrillo, & Park, 2005). 

 

Kulturellt kompetent hälso- och sjukvård kan definieras som ett system som tar hänsyn till 

och integrerar kultur i vården av patienten (Betancourt et al., 2003). Olika folkgrupper kan ha 

svårt att komma i kontakt med hälso- och sjukvården, få högkvalitativ och kulturellt 

kompetent vård på grund av språkhinder och kulturella skillnader. Målsättningen med 

kulturell kompetens är därmed att skapa ett hälsosystem som kan leverera högkvalitativ vård 

till alla patienter oavsett ras, etnicitet, kultur eller språkkunnighet. Ett hälsosystem som i 

högre grad är öppen, mottaglig och som svarar mot behoven hos en alltmer varierande 

patientpopulation (Betancourt et al., 2005). Vårdpersonalen ska respektera patientens 

kulturella bakgrund, ha förmågan att skapa tvärkulturella relationer, ta hänsyn till patientens 

värderingar och kulturella normer samt ha förståelse för de kulturella skillnaderna som finns. 

Vårdpersonalen ska även ha en bred kulturell kunskap och ska kunna anpassa bemötandet till 

patienten efter dess kulturella bakgrund samt kunna anpassa omvårdnaden för att tillgodose 

varje patients kulturellt unika behov (Betancourt et al., 2003).  

 

Kulturell kompetens innebär att sjuksköterskor lär sig en del kognitiva aspekter som finns i 
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olika kulturer, som till exempel värderingar, övertygelser och traditioner och tillämpar denna 

kunskap i praktiken (Garneau & Pepin, 2015). För att tillgodose patientens unika sociala, 

kulturella och språkliga behov är det nödvändigt att sjuksköterskan förstår betydelsen av 

kulturella skillnader genom att reflektera över sina egna hälsorelaterade värderingar och 

övertygelser (Bjarnason, Mick, Thompson & Colyd, 2009).  

 

Att vårda personer med olika kulturella bakgrunder 

 

Att vårda patienter med olika kulturella bakgrunder kan vara en utmaning för vårdpersonalen. 

Enligt vårdpersonalen kan faktorer som patientens status, utbildningsnivå, språk, kulturella 

bakgrund och tidigare erfarenhet av vården påverka vårdmötet. Missförstånd kan uppstå om 

språket som används i sjukvården inte är anpassad till patientens kunskapsnivå (Nkulu 

Kalengayi, Hurtin, Ahlm & Ahlberg, 2012). 

 

Språk anses vara det största hindret i vårdmötet. Språk- och kommunikationssvårigheter leder 

till att det inte skapas en relation mellan patienten och vårdpersonalen. För vårdpersonalen är 

det ett problem att inte kunna stödja patienten på grund av att olika språk talas. Tolkar har en 

avgörande roll i vårdmöten, men vårdpersonalen anser att det även kan finnas negativa 

aspekter av användandet av tolk. Till exempel anser vårdpersonal att översättningen kan bli 

felaktig, det kan vara pinsamt eller besvärande för patienten att prata öppet när en tredje parti 

är närvarande samt att vårdpersonal inte kan förhindra att vänner eller släktingar agerar som 

tolkar (Nkulu Kalengayi et al., 2012). Ett annat hinder i vårdmötet kan vara att betydelsen av 

olika begrepp som till exempel smärta kan påverkas av ens kulturella bakgrund, vilket leder 

till missförstånd (Priebe et al., 2011). 

 

Könsnormer inom olika kulturer gör att patienten vill träffa vårdpersonal av samma kön. 

Enligt vårdpersonalen är detta inte alltid möjligt vilket kan leda till att patienten blir missnöjd 

och förlorar förtroendet för hälso- och sjukvården. Det kan även leda till att patienten nekar 

den vård som erbjuds eller inte är öppen att prata om känsliga ämnen med vårdpersonalen 

(Nkulu Kalengayi et al., 2012; Priebe et al., 2011). Vårdpersonalen känner sig maktlösa över 

situationer där religiösa praxis, olika ritualer och fasta kommer i konflikt med de 

rekommendationer patienten får av vårdpersonalen. En annan kulturell barriär som kan 

uppstå är på grund av att patienten kan ha andra perspektiv och syn på medicinska fakta. Att 

ha olika åsikter om hälsa och sjukdom leder till att vårdpersonalen har svårigheter med att 
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förstå och förklara olika processer för patienter. Vårdpersonalen anser att traditioner och hur 

vården är organiserad i hemlandet påverkar i vilken grad patienten söker vård. Är det till 

exempel en tradition att familjemedlemmarna ska ta hand om varandra innan vård söks, kan 

det leda till att patienten söker vård i ett senare stadium (Nkulu Kalengayi et al., 2012). 

Tidigare erfarenheter från hälso- och sjukvården i hemlandet kan leda till att patienter med 

olika kulturella bakgrunder har olika förväntningar på vårdpersonalens och patienternas roller 

(Priebe et al., 2011).  

 

I en studie uttryckte vårdpersonal att vissa beteenden och attityder hos personalen kan ge 

upphov till diskriminering. Några var kritiska mot sina kollegor som saknade kunskap om 

invandrarnas sociala, politiska och kulturella bakgrund, men även kunskap för att hantera 

patienter med olika kulturella bakgrunder. Detta resulterar ofta i uppkomst av stereotyper och 

negativa attityder hos vårdpersonalen (Nkulu Kalengayi et al., 2012). 

 

Sjuksköterskans profession  

 

Den viktigaste aspekten inom sjuksköterskeyrket är att främja hälsa och förebygga sjukdom. 

All vård skall ges med respekt för de mänskliga rättigheterna. Sjuksköterskan ska ta hänsyn 

till personens kulturella rättigheter. Att behandla sjukdom och minska lidande är en del av 

omvårdnaden. Patienten har rätt att bestämma över sitt eget liv och göra egna val, något som 

sjuksköterskan ska respektera. Vården ska således ges med respekt för patientens autonomi 

och integritet. Patienten och patientens anhöriga ska bemötas med respekt. Alla patienter ska 

få vård på lika villkor oberoende av olika egenskaper hos patienten som till exempel hudfärg, 

religiös övertygelse eller kulturell bakgrund. Informationen som ges till patienten ska vara 

anpassad efter patientens kunskapsnivå, förstånd och kultur. Sjuksköterskan ska se till att 

patienten har förstått den givna informationen. Sjuksköterskan ska vara professionell, lyhörd, 

respektfull och empatisk. I vårdarbetet ska hänsyn tas till patientens värderingar, sedvänjor 

och tro (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014).   

 

Teoretiskt perspektiv 

 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Enligt Jahren Kristoffersen (2005) utgår Travelbees omvårdnadsteori från interaktionen 

mellan människor. Interaktionen i mötet med sjuksköterska och patient är grundläggande för 
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omvårdnaden. I interaktionsteorier ingår begreppet kommunikation. Det är genom 

kommunikationen som sjuksköterskan skaffar sig kunskap om patienten. Travelbee ser 

människan som unik vilket hennes teori bygger på. Kulturen som individen befinner sig i 

menar Travelbee har betydelse för individens tolkning av hälsa. Vidare menar Travelbee att 

genom skapandet av en mellanmänsklig relation kan omvårdnaden syfta till att minska 

lidande genom att stärka hoppet och förebygga ohälsa hos individen (Jahren Kristoffersen, 

2005). Den mellanmänskliga relationen skapas genom interaktion. Interaktionen 

karakteriseras av sjuksköterskans synsätt, möjligheten att vid mötet med patienten se den som 

en unik individ är grunden för att etablera denna äkta relation. Av sjuksköterskan krävs det 

möjligheten att känna empati och en sympatisk inställning. Empati skapar närhet i relation 

medan sympati genererar i att patienten känner sig omhändertagen. Slutligen kan samförstånd 

skapas i relationen om patienten utvecklar en tillit för sin vårdare (Jahren Kristoffersen, 

2005).  

 

Som tidigare nämnt är kommunikation ett betydelsefullt begrepp som ingår i Travelbees 

teori. Hon menar (i Jahren Kristoffersen 2005) att kommunikation är en av grunderna för att 

skapa en mellanmänsklig relation eftersom kunskap om patienten inhämtas på det sättet. Det 

är så sjuksköterskan får möjligheten att se personen som en unik individ och inte längre som 

en patient. Sjuksköterskan tar reda på patientens behov, erfarenheter och dennes 

förhållningssätt till sin hälsa genom att kommunicera. I mötet och etableringen av relationen 

är kommunikationen således ett viktigt verktyg för sjuksköterskan.  

 

Bemötande och etiskt perspektiv 

 

Bemötande 

Enligt Fossum (2013) är själva begreppet bemötande svårt att fastställa vad det betyder. I 

begreppet ingår bland annat orden människosyn, respekt och uppträdande. Således handlar 

bemötande inte bara om hur samtalet sker med patienten, utan det omfattar även hur 

sjuksköterskan ser på patienten och hur denne beter sig i mötet. Bemötande betyder enligt 

Svenska Akademins ordbok (2017) att uppträda på ett visst sätt mot någon. 

 

Svensk sjuksköterskeförening beskriver kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor:  



7 
 

“Den legitimerade sjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt förhållningssätt. All 

omvårdnad förutsätter respekt för mänskliga rättigheter, hänsyn till människors värderingar, 

vanor, tro, respekt för självbestämmande, integritet och värdighet”. 

(Svensk Sjuksköterskeförening, Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, 2017, s 

4). 

 

Således är hur bemötandet sker gentemot patienten en grundläggande faktor i 

sjuksköterskeprofessionen. Inom sjuksköterskeutbildningen är det något som är inkluderat i 

undervisningen. Undervisningen i bemötande och kommunikation strävar efter att lära 

studenterna vad ett “gott bemötande” är och hur det ska appliceras i praktiken. Definitionen 

av ett gott bemötande är när den unika personen står i fokus där personens respekt och 

autonomi värnas om (Shuster, 2013). Följaktligen är bemötande ett centralt begrepp inom 

sjuksköterskeprofession.  

 

Bemötande inom vården sker i vårdrelationer. Enligt Snellman (2014) är en vårdrelation 

relationen mellan patienten och vårdaren. Det är vårdaren som ska kunna skapa denna 

relation i mötet med patienten. För detta krävs det att vårdaren är aktivt involverad i 

omvårdnaden av patienten, har kunskap att se patienten som en person samt möjligheten att 

kunna skapa en dialog (Snellman, 2014). Relationen kan för patienten både vara negativ och 

positiv, beroende på hur vårdpersonalen bemöter patienten i vårdrelationen. Om vårdaren inte 

visar respekt och värdighet i mötet med patienten kan patienten känna sig maktlös vilket leder 

till att patientens delaktighet och självbestämmande går förlorade. 

 

Etiskt perspektiv 

I en artikel av Snellman och Gedda (2012) beskrivs de fyra egenskaper som kännetecknar ett 

gott möte. Dessa ord är: “ömsesidighet, jämlikhet, acceptans och bekräftelse” (Snellman, kap 

16, s. 449) och ingår i Martin Bubers relationsfilosofi som beskriver “jag-du”-relationen 

(Snellman, 2014).  

 

Ömsesidighet är något som skapas mellan vårdaren och patienten och som ger förståelse över 

patientens behov, om det skapas ömsesidighet krävs det även respekt i relationen. Jämlikhet 

är något som ska sträva efter i vårdmötet. Relationen mellan vårdare och patient är inte jämlik 

eftersom patienten är mer sårbar och beroende av vård. Med acceptans menas det att vårdaren 

accepterar patientens individuella tillstånd och för detta behövs även bekräftelse, som är den 
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sista egenskapen. Bekräftelse betyder att vårdaren ser personens egna resurser och styrkor 

samt stödjer dessa. Ett gott möte som skapas utifrån dessa egenskaper kan genom 

engagemang av vårdaren se till den unika personen och ha respekt för dennes åsikter 

(Snellman & Gedda, 2012). I en sådan vårdrelation respekteras patientens autonomi och 

underlättar möjligheten för patienten att delta i sin vård (Snellman, 2014). 

 

Problemformulering 

 

I hälso- och sjukvården möter vårdpersonal människor med olika kulturella bakgrunder. 

Tidigare forskning visar att vårdpersonal kan uppleva svårigheter att informera patienter 

beroende på kunskapsnivå och sjukdomssyn. Språkliga barriärer och kulturella skillnader 

mellan parterna kan vara ett problem i kommunikationen och försvåra bemötandet. Det kan 

även hindra skapandet av relationen mellan vårdaren och patienten eftersom det är 

kommunikation som är grunden till den mellanmänskliga relationen. Brister i bemötandet och 

kommunikationen kan leda till att sjuksköterskan inte kan identifiera patientens 

omvårdnadsbehov. Behoven kan därmed inte tillgodoses i lika stor utsträckning vilket leder 

till ett ökat lidande för patienterna. Därmed är kunskap om patienternas perspektiv viktigt för 

att få en djupare förståelse om hur vårdpersonalen på bästa sätt ska bemöta patienterna. Vid 

tillfälle för denna studie saknas en sammanställning av aktuell forskning enligt författarnas 

vetskap därför behövs en litteraturöversikt. 

 

Syfte 

 

Syftet är att sammanställa aktuella forskningsresultat som belyser hur patienter med olika 

kulturella bakgrunder kan uppleva bemötandet i hälso- och sjukvården samt vilka faktorer 

som kan påverka upplevelsen. 

 

METOD 

 

Design 

 

För att besvara syftet har en beskrivande design med litteraturstudie som metod använts 

(Forsberg & Wengström, 2016).  
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Sökstrategi 

 

Urval av databaser 

De databaser som användes i sökningen av relevanta artiklar var PubMed och CINAHL, 

eftersom dessa databaser innehåller vetenskapliga artiklar om omvårdnadsforskning. Totalt 

genomfördes 14 sökningar, 8 i PubMed, respektive 6 i CINAHL. Artikelsökningen 

presenteras i tabell 1. I tabellen presenteras de databaser sökningen genomfördes i, de sökord 

som användes vid varje sökning, begränsningar, antal träffar respektive sökning gav, hur 

många abstracts och artiklar som lästes och slutligen antalet utvalda artiklar. Totalt lästes 88 

abstracts och 29 artiklar varav 15 valdes ut utifrån inklusions- och exklusionskriterierna (se 

nedan). 

 

Sökord 

De sökord som användes i PubMed och CINAHL redovisas i tabell 1 artikelsökning. 

Svenska Mesh användes för att finna rätt termer på engelska för en del av sökorden. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

I sökningen inkluderades kvalitativa originalstudier som fokuserade på patientens perspektiv 

av vården. Endast kvalitativa studier valdes eftersom kvalitativ forskningsmetod syftar till att 

förstå och beskriva personers upplevelser och erfarenheter (Forsberg & Wengström, 2016). 

Andra inklusionskriterier för de valda artiklarna var publikationsår 2007 eller senare, att 

artiklarna var skrivna på engelska eller svenska och kunde besvara studiens frågeställningar 

och syfte. 

 

Exklusionskriterier var litteraturstudier och kvantitativa studier samt studier som handlade 

om vårdpersonalens uppfattningar.  
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Tabell 1. Artikelsökning 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal utvalda 

artiklar 

PubMed Communication barriers AND 

Culturally competent care 

Publikationsår - senaste 10 

åren. Språk – Engelska 

 

110 16 3 1 

PubMed Patient centered care AND 

Transcultural nursing 

Publikationsår - senaste 10 

åren. Språk - Engelska 

24 4 0 0 

PubMed Patient satisfaction AND Cultural 

competence AND Nurse-patient 

relations 

Publikationsår - senaste 10 

åren. Språk - Engelska 

19 4 1 0 

PubMed Patient perspectives AND 

Intercultural communication 

Publikationsår - senaste 10 

åren. Språk – Engelska 

 

9 2 1 1 

PubMed Professional-Patient Relations 

AND Experience AND Encounter 

Publikationsår - senaste 10 

åren. Språk – Engelska. 

Free full text 

57 3 1 1 

PubMed Immigrant AND Patient 

participation 

Publikationsår - senaste 10 

åren. Språk - Engelska   

 

85 3 2 1  

PubMed Perceptions AND Immigrants 

AND Encounter  

Publikationsår - senaste 10 

åren. Språk – Engelska 

 

16 4 1 1 

PubMed Immigrant AND Sweden AND 

Qualitative  

Publikationsår - senaste 10 

åren. Språk – Engelska 

 

69 3 1 1 

CINAHL Patient Relations AND Health 

encounter AND Qualitative study 

Publikationsår - 2007 - 2017 

Språk – Engelska 

 

214 8 1 1 

CINAHL Patient Relations AND Ethnic 

minority AND Patient experience 

Publikationsår - 2007 - 2017 

Språk – Engelska 

 

76 6 2 1 

CINAHL Patient satisfaction AND Cultural 

competent care 

Publikationsår - 2007 - 2017 

Språk - Engelska   

 

47 7 4 1 

 

CINAHL Patients' perspective AND 

Cultural competence 

Publikationsår - 2007 - 2017 

Språk - Engelska 

173 14 6 2 

 

CINAHL Patients' experience AND Cultural 

competence 

Publikationsår - 2007 - 2017 

Språk – Engelska 

Linked full text 

120 7 4 1 

 

CINAHL Transcultural care AND Patients’ 

perception 

Publikationsår - 2007 - 2017 

Språk – Engelska 

47 7 2 1 
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Bearbetning och analys 

 

Kvalitetsanalys 

Kvalitetsbedömning av utvalda artiklarna gjordes enligt Forsberg och Wengström (2016) som 

har skapat ett protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier. Protokollet innehåller 

olika punkter som bland annat berör artikelns syfte, datainsamlingsprocessen och resultatens 

giltighet. Kvalitetsbedömningsmallen innehåller 24 frågor totalt, varav 16 endast har 

svarsalternativen ja, nej eller svårbedömt. Två av dessa frågor, frågan om resultaten är 

pålitliga samt frågan om det finns stabilitet och överensstämmelse, användes inte då dessa 

frågor ansågs vara allt för komplexa. Författarna skapade ett poängsystem för att kunna 

bedöma kvaliteten på de granskade artiklarna, där svaret “ja” gav 1 poäng, “nej” och 

“svårbedömt” gav 0 poäng, med undantag för fråga 21 som handlar om det finns risk för bias, 

som gav 1 poäng för svaret nej. Artiklarna klassificerades i tre kategorier beroende på vilken 

kvalitet de hade, hög, medel eller låg. Totalpoängen var 14 efter borttagandet av två frågor. 

Artiklarna som beräknades ha mellan 14 och 11 poäng ansågs ha hög kvalitet, mellan 10 och 

7 poäng hade artikeln medelkvalitet, och slutligen låg kvalitet om totalpoängen var mellan 0 

och 6 poäng. Artiklarna som inkluderades i resultatanalysen hade hög och medelkvalitet.  

Femton artiklar kvalitetsgranskades, varav 4 bedömdes ha hög kvalitet och 8 medelkvalitet.  

De 3 artiklar som hade låg kvalitet exkluderades från resultatanalysen. Totalt inkluderades 12 

artiklar som presenteras i artikelmatrisen, se bilaga. Alla artiklar som inkluderades hade 

diskuterat etiska överväganden.  

 

Resultatanalys 

Enligt Friberg (2012) ska en litteraturöversikt över kvalitativa studier utföras i fem steg. I det 

första steget läses artiklarna upprepade gånger för att få en förståelse för helheten. I steg två 

läggs fokus på varje individuell artikels resultat och huvudfynden identifieras. I steg tre 

sammanfattas varje artikels resultat för att få en överblick texten som ska bearbetas i 

analysen. I steg fyra ska likheter och skillnader finnas i de ingående artiklarnas resultat. Nya 

kategorier och subkategorier ska försöka skapas. I det sista steget, steg fem, ska analysen 

beskrivas utifrån kategorierna på ett begripligt sätt. Författarna arbetade utifrån Fribergs 

(2012) olika steg i analysen av de ingående artiklarna. Alla artiklar lästes först separat av 

författarna. Sedan fokuserade författarna på artiklarnas resultat för att identifiera 

huvudfynden som svarade på denna litteraturstudies syfte. De resultat som svarade på syftet 

sammanfattades gemensamt av författarna i text. Därefter analyserades denna 
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sammanfattning för att identifiera likheter och skillnader för att jämföra de olika artiklarnas 

resultat. Vidare arbetade författarna med att skapa nya kategorier och subkategorier utifrån 

analysen som gjordes. Två kategorier och sju subkategorier skapades som svarade på denna 

litteraturstudies syfte. 

 

RESULTAT 

 

Resultatet i denna litteraturstudie baserades på tolv kvalitativa studier som svarar på denna 

litteraturstudies syfte om hur patienter med olika kulturer upplever bemötande i hälso- och 

sjukvården samt vilka faktorer som kan påverka upplevelsen. De inkluderade artiklarna var 

genomförda i Sverige, Finland, Nederländerna, USA, Norge, Australien och Tyskland. 

Artiklarnas valda kvalitativa metod var intervjuer, fokusgrupper och observationer. Antalet 

patienter som ingår totalt i denna litteraturstudie är 500. Fyra av de tolv artiklarna hade hög 

kvalitet och åtta medelkvalitet som redovisas i artikelmatrisen, se bilaga. Analysen av 

artiklarna ledde till att följande kategorier bildades: upplevelser av bemötande och faktorer 

som påverkar upplevelsen av bemötandet. Med respektive subkategorier: att bli bemött med 

respekt, att bli sedd som en individ, upplevelser av empati, upplevelser av delaktighet, 

kommunikations- och språkbarriärer, kulturella skillnader och diskriminering, se tabell 2. 

 

Tabell 2.  Kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 

Upplevelser av bemötande Att bli bemött med respekt 

 Att bli sedd som en individ 

 Upplevelser av empati 

 Upplevelser av delaktighet 

  

Faktorer som påverkar  

upplevelsen av bemötandet 

Kommunikations- och språkbarriärer 

 Kulturella skillnader 

 Diskriminering 
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Upplevelser av bemötande 

 

I samtliga studier beskriver patienter med olika kulturella bakgrunder positiva egenskaper hos 

vårdpersonalen som de har upplevt i bemötandet (Aarflot Fagerli, E Lien & Wandel, 2007; 

Brämberg Björk, Nyström, & Dahlberg, 2010; Degni, Suominen B., Ansari, Vehviläinen-

Julkunen & Essen, 2014; Jomeen & Redshaw, 2013; Kietzmann, Hannig & Schmidt, 2015; 

Paternotte et al., 2017; Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage, 2014; Rydström & Englund 

Dalheim, 2015; Sahami Martin, 2012; Tavallali Gashasb, Jirwe & Nahar Kabir, 2017; 

Wikberg, Eriksson & Bondas, 2012; Wish Garret, Grant Dickson, Young, Klinken Whelan & 

Forero, 2009).  

 

Att bli bemött med respekt  

I vårdmötet upplevde patienterna att vårdpersonalen visade respekt (Jomeen & Redshaw, 

2013; Rydström & Englund Dalheim, 2015; Sahami Martin, 2012; Tavallali Gashasb et al., 

2017). Ett respektfullt möte kunde underlätta skapandet av relationen mellan vårdare och 

patient (Jomeen & Redshaw, 2013; Rydström & Englund Dalheim, 2015; Sahami Martin, 

2012; Tavallali Gashasb et al., 2017). När vårdpersonalen bemötte patienterna med respekt 

upplevde patienterna att de blev sedda som individer vilket ledde till att patienterna blev 

bekräftade som människor (Rydström & Englund Dalheim, 2015). Patienterna upplevde 

delaktighet i vården när vårdpersonal visade respekt och värderade patienternas åsikter 

(Rydström & Englund Dalheim, 2015; Tavallali Gashasb et al., 2017). I de fallen när 

vårdpersonalen brast i respekten upplevde patienterna att de inte blev delaktiga i sin vård 

(Pratt-Eriksson et al., 2014).  

 

Att bli sedd som en individ 

Patienterna upplevde i bemötandet att de blev sedda som unika individer och inte som en 

homogen grupp invandrare (Brämberg Björk et al., 2010; Tavallali Gashasb et al., 2017). När 

vårdpersonalen såg personen och inte en sjukdom bidrog det till att patienterna upplevde 

tillfredsställelse (Paternotte et al., 2017; Sahami Martin, 2012). Andra patienter uppskattade 

att vårdpersonalen inte brydde sig om deras kulturella bakgrunder, hudfärg och social status, 

utan att de sågs som en individ. Alla fick samma vård oavsett om patienten var immigrant 

eller inte (Sahami Martin, 2012).   
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Upplevelser av empati 

I relationen mellan vårdare och patient upplevde patienterna att vårdpersonalen var empatiska 

och omsorgsfulla (Aarflot Fagerli et al., 2007; Kietzmann et al., 2015; Wish Garrett et al., 

2015). Patienterna uttryckte att det inte fanns någon maktobalans mellan patient och vårdare, 

utan att de sågs som likvärdiga parter (Aarflot Fagerli et al., 2007; Degni et al., 2014). 

Patienterna ansåg att detta gjorde att relationen mellan vårdpersonal och patienter blev 

starkare (Aarflot Fagerli et al., 2007). Den stärkta relationen ledde till att patienterna fick en 

öppen attityd och kände sig viktiga i vården (Sahami Martin, 2012). Brister i den ömsesidiga 

relationen kunde leda till att vårdpersonalen inte hade möjlighet att uttrycka empati eller 

hindrade patienterna från att se att vårdpersonalen gav uttryck till detta. När vårdpersonalen 

inte visade empati i vårdrelationen ledde det till att patienterna upplevde otrygghet (Aarflot 

Fagerli et al., 2007).  

 

Att vårdpersonal vara glada, trevliga och hjälpfulla bidrog till positiva upplevelser av 

bemötande hos patienterna (Jomeen & Redshaw, 2013; Tavallali Gashasb et al., 2017; 

Wikberg et al., 2012). Exempelvis bidrog det till att patienterna upplevde tillit till 

vårdpersonalen. Även att vara lyhörd och ha en trevlig ton upplevdes som positivt av 

patienterna och bidrog till ett bra möte (Kietzmann et al., 2015). Genom att inte hälsa eller att 

vara likgiltig i mötet kunde det bidra till en otrevlig miljö. Det ledde till att patienterna 

upplevde att de var oviktiga för vårdpersonalen (Paternotte et al., 2017).  

 

Upplevelser av delaktighet 

Patienterna upplevde delaktighet i vården när vårdpersonalen visade intresse, vilket innebar 

att vårdpersonalen lyssnade på vad patienten hade att säga, ställde frågor och tog sin tid i 

mötet (Aarflot Fagerli et al., 2007; Brämberg Björk et al., 2010; Paternotte et al., 2017). Att 

bli lyssnad på och att bli bekräftad bidrog till att patienterna upplevde omsorg (Jomeen & 

Redshaw, 2013). Patienterna upplevde att en öppen attityd hos vårdpersonalen bidrog till 

möjligheten att bygga en respektfull relation vilket ledde till att patienterna kände sig 

delaktiga i vården (Brämberg Björk et al., 2010). Att bli berövad delaktighet ledde till att 

patienterna upplevde sig förbisedda och objektifierade (Brämberg Björk et al., 2010).  
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Faktorer som påverkar upplevelsen av bemötandet 

 

Kommunikations- och språkbarriärer  

Upplevelsen av bemötandet försämrades på grund av språkliga barriärer. Patienterna 

upplevde att deras språksvårigheter var ett hinder i att ha en fungerande kommunikation med 

vårdpersonalen vilket ledde till att missförstånd uppstod (Degni et al., 2014; Tavallali 

Gashasb et al., 2017; Wish Garrett et al., 2015). Om patienterna inte kunna göra sig förstådda 

bidrog det till att de inte vågade ställa frågor och upplevde därmed att de inte vara delaktiga i 

sin vård (Wish Garrett et al., 2015; Tavallali Gashasb et al., 2017). När kommunikationen 

med vårdpersonalen inte fungerade upplevde patienterna att de intog en passiv roll i 

vårdrelationen. Den passiva rollen som intogs ledde till att patienternas möjlighet att uttrycka 

sina hälsobehov minskade. Detta gjorde att patienterna upplevde att de inte fick den vård de 

behövde (Brämberg Björk, et al., 2010; Rydström & Englund Dalheim, 2015). Oförmågan att 

kommunicera sina behov gav även upphov till upplevelser av osäkerhet och gjorde att 

patienterna tappade förtroendet för vårdpersonalen. Patienterna kände att de var beroende av 

andra och att en maktskillnad kunde uppstå mellan patienten och vårdaren på grund av 

språkbarriärer (Wish Garrett, 2015). Begränsad språkkunskap och brist på kontroll över 

situationen ledde till att patienten kände sig maktlös (Aarflot Fagerli et al., 2007; Wish 

Garrett, 2015).  

 

Olika typer av språkbarriärer uppkom i vårdmötet vilket ledde till att patienterna upplevde sig 

underlägsna eftersom de tyckte att det var deras fel att de inte hade lärt sig språket (Rydström 

& Englund Dalheim, 2015; Tavallali Gashasb, et al., 2017; Wish Garrett, 2015). Patienterna 

ansåg att vid mindre språkbarriärer kunde det hjälpa att personalen talade långsamt och 

använde sitt kroppsspråk. Vid större barriärer upplevde patienterna att kommunikationen blev 

tydligare om vårdpersonalen hade tålamod och tog hjälp av en person som kunde tolka 

(Kietzmann et al., 2015). Patienterna upplevde att det fanns positiva och negativa aspekter 

med att använda en tolk. Vissa föredrog att ta hjälp av en professionell tolk, medan andra 

tyckte att detta var problematiskt (Rydström & Englund Dalheim, 2015). När möjligheten 

fanns att använda en tolk upplevde patienterna att de fick möjligheten att uttrycka sina behov, 

känslor och få svar på sina frågor (Brämberg Björk et al., 2010). Några patienter upplevde 

dock bristande tillit till tolken och kände en rädsla att tolken skulle använda informationen 

utanför sjukhuset, vilket gjorde att patienterna valde att använda en anhörig istället 

(Rydström & Englund Dalheim, 2015). Patienterna upplevde dock missnöjdhet när en 
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anhörig tolkade eftersom det kunde resultera i att viss information gick förlorad och att 

översättningarna blev ofullständiga. De upplevde även att vårdpersonalen endast talade med 

den familjemedlemmen som tolkade vilket kunde leda till att patienterna inte kände sig 

delaktiga i beslutsfattandet (Wish Garrett et al., 2015). 

 

Eftersom det inte alltid var möjligt att använda en tolk vid till exempel ronder eller i akuta 

situationer kunde leda till att patienten inte förstod informationen och inte visste vad som 

skulle hända vilket upplevdes skrämmande (Kietzmann et al., 2015). När språkbarriärer 

uppstod och ingen tolk fanns att nyttja upplevde patienterna att relationen mellan vårdare och 

patient blev avlägsen (Wikberg et al., 2012). 

 

Kulturella skillnader  

Patienterna upplevde att om vårdpersonalen hade kunskap om olika kulturer kunde det 

underlätta i mötet mellan vårdare och patient (Kietzmann et al., 2015; Degni et al., 2014; 

Tavallali Gashasb et al., 2017). Patienterna ansåg att vårdpersonalen hade respekt för olika 

kulturella skillnader (Jomeen & Redshaw, 2013; Kietzmann et al., 2015; Tavallali Gashasb et 

al., 2017). Att ha respekt för kulturella skillnader kunde exempelvis vara att kvinnor från 

olika kulturer önskade få behandling av vårdpersonal från samma kön (Kietzmann et al., 

2015; Jomeen & Redshaw, 2013; Wikberg et al., 2012; Wish Garrett et al., 2015). Om inte 

vårdpersonal respekterade detta upplevde patienterna att de hade svårigheter att uttrycka sina 

hälsobehov (Jomeen & Redshaw, 2013) samt upplevde de sig obekväma. Obekväma 

upplevde även patienterna sig när de blev placerade i könsmixade sjukhusrum vid inläggning 

(Wish Garrett et al., 2015).  

 

Patienterna upplevde omtanke när vårdpersonalen hade en medvetenhet om det 

multikulturella samhälle de levde i. Patienterna förväntade sig inte att vårdpersonalen skulle 

ha kunskap om olika kulturer, men det uppskattades av patienterna när vårdpersonalen var 

kulturellt kompetent (Tavallali Gashasb et al., 2017; Wikberg et al., 2012). Att det fanns en 

relation mellan vårdpersonalen och patienten bidrog till att båda parterna blev bekanta med 

varandras kultur, vilket ledde till att patienterna upplevde samhörighet (Tavallali Gashasb et 

al., 2017). Bemötandet upplevdes som bekräftande om vårdpersonalen tog hänsyn till 

patientens kulturella bakgrund (Tavallali Gashasb et al., 2017; Wikberg et al., 2012), till 

exempel att vårdpersonalen tog hänsyn till patienternas traditioner och religiösa behov 

gällande diet (Wikberg et al., 2012). Patienterna pratade gärna om sin kultur och upplevde 
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omsorg när vårdpersonalen lyssnade och visade engagemang genom att få kunskap om 

kulturen exempelvis genom att söka information på internet. Dock i de fallen när 

vårdpersonalen inte visade speciellt mycket intresse för patienternas kultur upplevde de sig 

förbisedda (Wikberg et al., 2012).  

 

Patienterna upplevde i de flesta fall att vårdpersonalen inte lät sina egna värderingar komma 

fram i mötet utan att de var professionella (Kietzmann et al., 2015). Att vårdpersonal ställde 

frågor om patientens kulturella bakgrund ansågs vara positivt och negativt. Patienterna 

upplevde att vårdpersonalen var engagerade i omvårdnaden när vårdpersonalens frågor 

syftade till att tillgodose hela patientens behov. Negativt uttryckte några patienter att det var 

om frågorna syftade till att göra olika antaganden om patienten. Detta ledde till att patienterna 

kände sig förminskade (Paternotte et al., 2017).  

 

De kulturella skillnaderna som fanns mellan vårdare och patient upplevdes som problematiskt 

av en del av patienterna. Patienterna upplevde att de var tvungna att lämna sin egen kultur 

bakom sig vid kontakt med sjukvården och då förändra sitt beteende att passa den kultur som 

rådde i landet de bodde i (Degni et al., 2014). Patienterna föredrog att ha kontakt med 

vårdpersonal som kom från samma kultur som de själva eftersom vårdpersonalen hade en 

djupare förståelse för hur det kändes att vara en immigrant. Det ledde till att patienterna 

kunde behålla sin identitet i vårdmötet (Tavallali Gashasb et al., 2017).  

 

Patienterna ansåg att de var obekanta med hur hälso- och sjukvården i landet fungerade 

(Tavallali Gashasb et al., 2017; Wikberg et al., 2012; Rydström & Englund Dalheim, 2015). 

Vid kontakt med det främmande hälso- och sjukvården upplevde patienterna oro. Detta ledde 

till att patienterna inte vågade uttrycka sina åsikter och frågor i mötet med vårdpersonalen. 

Detta i sin tur påverkade vårdrelationen negativt (Tavallali Gashasb et al., 2017). 

 

Personcentrerad vård förekommer inte i vissa kulturer och upplevdes som främmande av en 

del patienter. Patienterna var kritiska mot konceptet personcentrerad vård och förväntade sig 

att vårdpersonalen skulle ta ansvaret över besluten i vården. Att patienten var autonom 

upplevdes som negativt då patienterna tyckte att vårdpersonalen bör bestämma vad som var 

bäst för patienten (Aarflot Fagerli et al., 2007). Patienterna upplevde att deras kulturella 

bakgrund påverkade deras syn på hälsa och sjukdom (Aarflot Fagerli et al., 2007; Paternotte 

et al., 2017). Patienterna var medvetna om att detta kunde bidra till att deras förväntningar 
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med vården inte alltid var tydliga för vårdpersonalen, vilket kunde leda till missförstånd 

(Paternotte et al., 2017).  

 

Diskriminering 

Patienterna upplevde ingen diskriminering i bemötandet med vårdpersonalen p.g.a. deras 

kultur (Sahami Martin, 2012; Wikberg et al., 2012). Patienterna upplevde att de bemöttes på 

samma sätt som alla andra patienter (Degni et al., 2014) och kände att de hade rätt till lika 

vård (Sahami Martin, 2012; Wikberg et al., 2012). 

 

Andra patienter upplevde sig underlägsna p.g.a. sin kulturella bakgrund (Degni et al., 2014; 

Pratt-Eriksson., 2014; Rydström & Englund Dalheim, 2015). Detta märktes av patienterna 

genom personalens attityder gentemot dem. Patienterna ansåg att detta gav ett dålig 

bemötande. Detta ledde till att patienterna inte upplevde sig sedda och hörda av 

vårdpersonalen (Pratt-Eriksson et al., 2014; Rydström & Englund Dalheim, 2015). 

Patienterna upplevde att fördomar fanns mellan de och vårdpersonalen vilket orsakades av 

okunskap bland vårdpersonalen (Degni et al., 2014). Patienterna kände sig då maktlösa och 

fick inte uttryck för sina önskningar i vården (Jomeen & Redshaw, 2013). Dessa fördomar 

kunde minskas genom att vårdpersonalen hade ett respektfullt bemötande (Degni et al., 

2014).  

 

DISKUSSION 

 

Hur vårdpersonalen uppträder påverkar hur personerna upplever bemötandet i sjukvården. 

Patienterna upplevde att de blev bemötta med respekt. De upplevde delaktighet i vården när 

vårdpersonalen visade intresse och upplevde att vårdpersonalen var empatiska vilket stärkte 

vårdrelationen. De ansåg att de sågs som unika individer av vårdpersonalen samt upplevde 

jämställdhet i vårdmötet. Patienterna ansåg att upplevelsen av bemötandet försämras p.g.a. 

språkbarriärer. Dessa brister i kommunikationen ledde till att patienterna hade en passiv 

attityd i vårdrelationen och upplevde att de inte blev involverade i sin egen vård. Patienterna 

upplevde att vårdmötet förbättrades om vårdpersonalen var kulturell kompetent. När 

vårdpersonalen inte respekterade de kulturella skillnaderna som fanns upplevde patienterna 

att de inte kunde uttrycka sina behov. Patienterna upplevde ingen diskriminering i 

bemötandet dock ansåg andra patienter att ett dåligt bemötande och fördomar bland 
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vårdpersonalen kunde bidra till att patienterna upplevde sig underlägsna.  

 

Resultatdiskussion 

 

Upplevelser av bemötande 

Utifrån detta arbetes resultat framkommer det att patienterna upplevde att de blev bemötta 

med respekt. Patienterna ansåg att ett respektfullt bemötande bidrog det till att de upplevde 

delaktighet i sin vård (Rydström & Englund Dalheim, 2015; Tavallali Gashasb et al., 2017). 

Ett respektfullt möte resulterade i att patienterna kände bekräftelse (Rydström & Englund 

Dalheim, 2015). Enligt Travelbee är det centralt för sjuksköterskeprofessionen att se 

patienten som en unik individ för att möjliggöra en äkta relation (i Jahren Kristoffersen, 

2005). Detta förhållningssätt överensstämmer med patienternas. De upplevde att de blev 

sedda som individer och inte som en grupp av immigranter (Brämberg Björk et al., 2010; 

Tavallali Gashasb et al., 2017). Patienterna upplevde att vårdpersonalen fokuserade på 

personen och inte på sjukdomen (Paternotte et al., 2017; Sahami Martin, 2012).  

 

Denna studies resultat visar att patienterna upplevde att brist på respekt i bemötandet ledde 

till att patienterna inte blev involverade i sin vård (Pratt-Eriksson et al., 2014). I Snellman 

(2014) beskrivs det att brister i respekt och värdighet i mötet resulterar i att patienten känner 

sig maktlös vilket i sin tur leder till att patienten inte blir delaktig i sin vård. Denna studie 

påvisar att om vårdpersonal visar intresse och ger patienten tid i mötet kan patienterna 

uppleva delaktighet i vården och bygga en respektfull relation. Detta kan förklaras genom att 

vårdpersonalen tillämpar det personcentrerade förhållningssättet och främjar empowerment 

och delaktighet i omvårdnaden (Eldh, 2014).  

 

Patienterna upplevde empati och omsorg i relationen som skapades mellan vårdpersonalen 

och patienterna (Aarflot Fagerli et al., 2007; Kietzmann et al., 2015; Wish Garrett et al., 

2015). Bland de professionella egenskaperna en sjuksköterska förväntas ha är empati en av de 

viktigaste (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Travelbee menar att empati krävs av 

sjuksköterskan för att närhet ska kunna skapas i relationen (i Jahren Kristoffersen, 2005). I de 

fallen när patienterna upplevde att vårdpersonalen inte hade möjlighet att visa empati ansåg 

patienterna att det kunde bero på olika hinder. Exempelvis kulturella skillnader och 

kommunikationsproblem. Detta ledde till att patienterna upplevde otrygghet i vårdrelationen 

(Aarflot Fagerli et al., 2007).  
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I denna studies resultat framgår det att patienterna upplevde att vårdpersonalen bemötte alla 

patienter med respekt för de mänskliga rättigheterna. Patienterna upplevde att de hade samma 

möjligheter att få vård oavsett kulturell bakgrund (Sahami Martin, 2012; Wikberg et al., 

2012). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska alla människor ha rätt till samma vård. 

Patientens värdighet ska respekteras inom vården och även det faktum att alla människor är 

värda lika mycket (SFS, 2017:30). Vårdpersonal ska således behandla alla lika oavsett 

kulturell bakgrund. 

 

Faktorer som påverkar upplevelsen av bemötandet 

I denna litteraturstudies resultat framgår det att språkliga barriärer bidrog till att upplevelsen 

av bemötandet försämrades enligt patienterna. Patienterna upplevde att deras språksvårigheter 

resulterade i att problem uppstod i kommunikationen vilket i sin tur ledde till att missförstånd 

mellan parterna skedde (Degni et al., 2014; Tavallali Gashasb et al., 2017; Wish Garrett et al., 

2015). Detta överensstämmer med vårdpersonalens upplevelser som anser att språk- och 

kommunikationssvårigheter är det största hindret i mötet med patienter som har olika 

kulturella bakgrunder. Vilket kan förklaras genom att patientens omvårdnadsbehov inte kan 

identifieras eftersom parterna inte kan kommunicera med varandra vilket försvårar skapandet 

av relationer mellan vårdpersonalen och patienterna (Nkulu Kalengayi et al., 2012). 

Sjuksköterskans mål är att främja hälsa och förebygga sjukdom (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014), dock kan språkbarriärer leda till att vårdpersonalen inte kan 

uppfylla vissa aspekter inom vården vilket försvårar tillfredsställandet av patientens 

omvårdnadsbehov (Nkulu Kalengayi et al., 2012). Vårdpersonalens upplevelser motsvarar 

patientens upplevelser som uttrycker att en icke fungerande kommunikation medför att 

patienten blir passiv i vårdmötet. Detta ledde i sin tur till att patienten inte hade möjligheten 

att uttrycka sina omvårdnadsbehov och därmed inte fick sina hälsobehov tillfredsställda 

(Brämberg Björk, et al., 2010; Rydström & Englund Dalheim, 2015).  

 

För att underlätta kommunikationen och minska språkbarriärer kan en tolk användas 

(Kietzmann et al., 2015). Vårdpersonalen upplever att det finns vissa negativa aspekter vid 

användandet av tolk. De ansåg att patienterna kan ha svårt att ha en öppen konversation och 

kan bli generade när en främmande person är närvarande vid vårdmötet. Situationer där 

patientens anhöriga ville översätta information för patienten ansågs vara problematiska för 

vårdpersonalen (Priebe et al., 2011). Mot bakgrund av vårdpersonalens åsikter av att använda 

en tolk hade även patienterna olika upplevelser av hur detta påverkade deras förmåga att 
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uttrycka sina behov. Vissa föredrog att använda en professionell tolk medan andra patienter 

upplevde att svårigheter kunde uppstå. Exempelvis kände patienten att det var svårt att lita på 

tolken med personlig information och föredrog då att använda en anhörig som tolkade istället 

(Rydström & Englund Dalheim, 2015). Patienterna ansåg dock att detta kunde vara 

problematiskt då det fanns en risk att information och översättning blev felaktig (Wish 

Garrett et al., 2015). En tolk kan bidra till att patienterna kan ha en fungerande 

kommunikation med vårdpersonalen. Vårdpersonal bör alltid sträva efter att finna en 

möjlighet för patienterna att uttrycka sina behov och åsikter. Om ingen tolk finns att använda 

sig av tenderar relationen mellan vårdare och patient att bli avlägsen.  

 

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle vilket innebär att vårdpersonal möter patienter 

med olika kulturella bakgrunder (Betancourt et al., 2005). Utifrån resultatet framkommer det 

att patienter uttryckte en vilja att vårdpersonalen bör ha kunskap om olika kulturer (Degni et 

al., 2014; Kietzmann et al., 2015; Tavallali Gashasb et al., 2017). Detta kan bero på att 

kulturell kompetens är en färdighet som underlättar för vårdpersonalen att ge individanpassad 

omvårdnad samtidigt som hänsyn tas till patientens kulturella behov (Betancourt et al., 2003). 

Att vara kulturellt kompetent som vårdpersonal uppskattades av patienterna. De upplevde en 

bekräftelse i vårdmötet när vårdpersonalen tog hänsyn till olika traditioner och andra religiösa 

behov (Tavallali Gashasb et al., 2017; Wikberg et al., 2012). 

 

Begreppet personcentrerad vård var för vissa personer med en annan kultur okänd. I vissa 

kulturer är det vanligt förekommande att ansvaret över alla beslut i vården tas av enbart 

vårdpersonal. Detta resulterade i att patienterna ansåg sig vara kritiska till personcentrering i 

vården (Aarflot Fagerli et al., 2007). Detta kan förklaras av att personer med olika kulturella 

bakgrunder har tidigare erfarenheter från sjukvården i hemlandet. Dessa erfarenheter kan 

påverka patientens syn på vårdpersonalens och patientens roller vilket kan leda till 

missförstånd i vården (Priebe et al., 2011). Enligt Travelbee påverkar kulturen som personen 

befinner sig i dennes perspektiv på hälsa (i Jahren Kristoffersen, 2005). Olika syner på hälsa 

och sjukdom som påverkades av den kulturella bakgrunden (Aarflot Fagerli et al., 2007; 

Paternotte et al., 2017) kunde leda till att patienterna kände sig dåligt förstådda av 

vårdpersonalen (Aarflot Fagerli et al., 2007). Detta kan bli ett problem för patienternas tillit 

till vårdpersonalen och sjukvården kan försämras. Tidigare forskning visar att vårdpersonal 

delar denna uppfattning. De anser att olika synsätt leder till att det uppstår hinder i vårdmötet. 

Dessa hinder är exempelvis svårigheter för vårdpersonal att förstå patientens perspektiv samt 
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att förklara medicinska processer utifrån vårdpersonalens synsätt (Nkulu Kalengayi et al., 

2012). 

 

Majoriteten av patienterna var överens om att de inte upplevt diskriminering p.g.a. deras 

kulturella bakgrunder (Sahami Martin, 2012; Wikberg et al., 2012). Att dock känna sig 

underlägsen p.g.a. sin kultur ansåg patienterna förekom vilket gav ett dåligt bemötande 

(Pratt-Eriksson et al., 2014; Rydström & Englund Dalheim, 2015). Diskriminering kan anses 

som oetiskt eftersom ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2012) stadgar att vården ska ges 

med respekt och på lika villkor oberoende av patientens kulturella bakgrund. Sjuksköterskan 

ska bidra till en omgivning där olika kulturer respekteras (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Om sjuksköterskan inte respekterar kulturen hos patienten kan det leda till att en 

sämre relation skapas mellan vårdare och patient vilket i sin tur kan leda till en bristfällig 

vård. Att respektera kulturen hos patienten kan betyda att vårdpersonalen inte låter sina egna 

värderingar framkomma i vårdmötet. Patienterna upplevde dock att det fanns fördomar 

mellan dem och vårdpersonal (Degni et al., 2014). Detta kan förklaras som okunnighet bland 

vårdpersonalen. Det innebär att vårdpersonalen saknar kunskap om olika kulturer och 

kunskap om hur patienterna ska bemötas. Det kan leda till att fördomar och samt negativa 

uppfattningar uppstår hos vårdpersonalen (Nkulu Kalengayi et al., 2012). Ett respektfullt 

bemötande kan minska dessa fördomar (Degni et al., 2014).  

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka upplevelser av bemötande i sjukvården 

hos personer med olika kulturella bakgrunder samt vilka faktorer som kan påverka 

upplevelsen. En styrka är att endast artiklar med medel och hög kvalitet inkluderades i 

resultatet vilket ger en högre tillförlitlighet. En annan styrka var att litteratursökningen 

genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL eftersom dessa innehåller 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2016). Bemötande är ett komplicerat sökord 

som inte har någon direkt översättning till engelska. Detta är en svaghet för denna studie då 

andra översättningar fick användas istället vilket resulterade i utfall av sökningar med artiklar 

som inte stämde överens med syftet för denna studie. De ord som användes istället för ordet 

bemötande i sökningar var perception, perspective och experience. Författarna valde att 

undersöka hur personer upplever bemötandet, vilket inkluderar både patienter och anhöriga, i 

detta fall föräldrar. Detta eftersom anhöriga är en viktig del inom vården och genom att 
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undersöka olika perspektiv kan vårdpersonalen få kunskap om hur bemötandet ska ges till 

hela familjen. En annan styrka med denna litteraturstudie är att tillvägagångssättet för 

artikelsökningen i de olika databaserna är noggrant beskrivet. Detta innebär att denna 

litteraturstudie skulle kunna replikeras.  

 

Inklusionskriterier för denna studie var kvalitativa originalartiklar som fokuserade på 

patientens upplevelser av vården. De inkluderade artiklarna har publikationsår 2007 eller 

senare samt är skrivna på engelska. Begränsning i publikationsår valdes p.g.a. att resultatet 

endast skulle baseras på aktuell forskning inom området. Exklusionskriterier för denna studie 

var litteraturstudier och kvantitativa studier samt studier som handlar om vårdpersonalens 

uppfattningar. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka patienters upplevelser 

därför exkluderades studier med vårdpersonalens perspektiv. Inga begränsningar på 

undersökningsgruppen gjordes då författarna ville få en bred sökning. Detta ökade 

möjligheterna att hitta ett så stort antal artiklar som var relevanta för denna litteraturstudies 

syfte som möjligt.  

 

Granskningsmallen av Forsberg och Wengström (2016) användes vid kvalitetsbedömningen 

av de inkluderade artiklarna. Den bestod av totalt 24 frågor som berörde syftet, 

undersökningsgrupp, metod för datainsamling och dataanalys samt artikelns resultat. Av 

dessa 24 frågor var 16 frågor poänggivande med svarsalternativen ja, nej och svårbedömt. 

Två av frågorna exkluderades p.g.a. att de ansågs vara komplexa och svårbedömda. Att två 

frågor exkluderades ur granskningsmallen kan ha påverkat den totala poängen av kvaliteten 

av de inkluderade artiklarna vilket kan vara en svaghet för denna studies resultat. Totalt 

granskades 15 utvalda artiklar som efter granskningen ansågs vara av medel och hög kvalitet. 

Ett poängsystem skapades av författarna som syftade till att dela in artiklarna i tre kategorier 

låg, medel och hög. Om artikeln fick 6 poäng eller mindre bedömdes den ha en låg kvalitet 

och exkluderas. Tre artiklar exkluderades från resultatanalysen p.g.a. låg kvalitet. 

Kvalitetsgranskningsmallen syftade till att hjälpa författarna att bedöma artikelns kvalitet 

samt att exkludera de artiklar som ansågs hålla otillräcklig hög kvalitet.  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) ska det alltid tas hänsyn till forskningsetiska aspekter 

vilket gjordes i denna litteraturstudie. Samtliga inkluderade artiklar har tillstånd från en etisk 

kommitté eller innehåller en beskrivning av vilka etiska överväganden som har gjorts. 

Författarna har vid urvalet av artiklar samt vid granskningen av de inkluderade artiklarna haft 
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ett objektivt synsätt. Resultaten från samtliga inkluderade artiklarna är presenterade i en 

resultatanalys, utan att utelämna information eller analysera data på ett missledande sätt. 

Författarnas egna åsikter och värderingar påverkade inte redovisningen av resultaten. 

 

Kliniska implikationer och behov av vidare forskning 

Denna litteraturstudies resultat visar att personer med olika kulturella bakgrunder upplever 

bemötandet i sjukvården som respektfullt och omsorgsfullt. Upplevelser av att 

vårdpersonalen till exempel lät sina fördomar påverka bemötandet ledde till att patienterna 

ansåg att det fanns brister i bemötandet. Om vårdpersonal har kunskap om patientens 

upplevelse i omvårdnadsarbetet kan de förstå vilka kulturella behov patienten kan ha i 

vårdmötet. Att ta hänsyn till patientens kulturella behov i omvårdnaden leder till att 

vårdpersonalen kan ge individanpassad vård. Denna litteraturstudie visar att en ökad kulturell 

mångfald i samhället innebär ett ökat behov av kulturellt kompetenta vårdgivare för att kunna 

tillfredsställa alla patienters omvårdnadsbehov.  

 

Hur patienter med olika kulturella bakgrunder upplever bemötandet i vården är ett ämne som 

inte är särskilt utforskat. Ytterligare forskning på ämnet bör därmed göras för att få en 

djupare förståelse för hur vårdpersonalen ska kunna bemöta patienter på bästa sätt. 

 

Slutsats 

 

Litteraturöversikten visar vilka upplevelser patienter med olika kulturella bakgrunder har i 

vårdmötet samt vilka faktorer som finns och kan försvåra bemötandet. Patienterna upplevde 

respekt, delaktighet och empati i mötet dock var språkbarriärer och kulturella skillnader 

faktorer som påverkade denna upplevelse. Vårdpersonalen bör ha kunskap om hur patienter 

med olika kulturella bakgrunder upplever bemötandet för att kunna applicera det i vården och 

ge individanpassad vård.  

 

 

 

 

 

 



25 
 

REFERENSLISTA 

 

Aarflot Fagerli, R., Lien E, M. & Wandel, M. (2007). Health worker style and trustworthiness 

as perceived by Pakistani–born persons with type 2 diabetes in Oslo, Norway. Health: An 

Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine, 11(1), 109-

129. doi: 10.1177/1363459307070810 

 

Betancourt, J.R., Green, A.R., Carrillo, J.E. & Ananeh-Firempong II, O. (2003). Defining 

cultural competence: a practical framework for addressing racial/ethnic disparities in health 

and health care. Public Health Reports 118(4), 293-302. Doi: 10.1093/phr/118.4.293 

 

Betancourt, J.R., Green, A.R., Carrillo, J.E. & Park, E.R. (2005). Cultural competence and 

health care disparities: key perspectives and trends. Health affairs 24(2), 499-505. Doi: 

10.1377/hlthaff.24.2.499 

 

Bjarnason, D., Mick, J., Thompson, J.A. & Colyd, E. (2009). Perspectives on Transcultural 

Care. Nursing Clinics of North America 44 (2009), 495-503. doi: 10.1016/j.cnur.2009.07.009 

 

Brämberg Björk, E., Nyström, M. & Dahlberg, K. (2010). Patient participation: A qualitative 

study of immigrant women and their experiences. International Journal of Qualitative 

Studies on Health and Well-being, 5(1), 1-8. doi: 10.3402/qhw.v5i1.4650. 

 

Degni, F., Suominen B., S., Ansari, W., Vehviläinen-Julkunen, K. & Essen, B. (2014). 

Reproductive and maternity health care services in Finland: perceptions and experiences of 

Somali-born immigrant women. Ethnicity & Health, 19(3), 348-366. doi: 

10.1080/13557858.2013.797567 

 

Eldh, A.C. (2014). Delaktighet i rollen som patient. I F. Friberg & J. Öhlén (Red.). 

Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (2. uppl., ss. 494-495) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. (4. rev. uppl.) Stockholm: Natur & kultur.  



26 
 

Fossum, B. (2013). Kommunikation och bemötande. I B. Fossum. (Red.). Kommunikation: 

samtal och bemötande i vården. (2. uppl., ss 30-33, 40) Lund: Studentlitteratur 

 

Friberg, F. (2012). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 

forskning. I F. Friberg. (Red.). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. (3. uppl., ss. 127-129). Lund: Studentlitteratur. 

 

Förenta Nationerna (2016). 244 million international migrants living abroad worldwide, new 

UN statistics reveal. USA: United Nations. Hämtad 20 nov, 2017, från 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/d

ocs/MigrationReport2015_Highlights.pdf 

 

Garneau, A.B. & Pepin, J. (2015). Cultural Competence: A Constructivist Definition. Journal 

of Transcultural Nursing 26(1), 9-15. doi: 10.1177/1043659614541294 

 

Hanssen, I. (2005). Interkulturell omvårdnad. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E.Skaug. 

(Red.). Grundläggande omvårdnad 1. (1. uppl., ss. 80) Stockholm: Liber. 

 

Jahren Kristoffersen, N. (2005). Teoretiska perspektiv på omvårdnad. I N.J. Kristoffersen, F. 

Nortvedt & E. Skaug. (Red.). Grundläggande omvårdnad 1. (1. uppl., ss. 26-27, 30-32) 

Stockholm: Liber. 

 

Jirwe, M., Momeni, P. & Emami, A. (2014). Kulturell mångfald. I F. Friberg & J. Öhlén 

(Red.). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (2. uppl., ss. 341-357) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Jomeen, J. & Redshaw, M. (2013). Ethnic minority women's experience of maternity services 

in England. Ethnicity & Health, 18(3), 280-296. doi: 10.1080/13557858.2012.730608 

  

Kietzmann, D., Hannig, C. & Schmidt, S. (2015). Migrants' and professionals' views on 

culturally sensitive pre-hospital emergency care. Social Science & Medicine, 138(1), 234-

240. doi: 10.1016/j.socscimed.2015.06.022 

 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf


27 
 

Nukulu Kalengayi, F.K., Hurtig, A.K., Ahlm, C. & Ahlberg, B.A. (2012). It is a challenge to 

do it the right way: an interpretive description of caregivers’ experiences in caring for 

migrant patients in Northern Sweden. BMC Health Services Research, 12(433), 1-17. doi: 

10.1186/1472-6963-12-433 

 

Paternotte, E., Dulmen, S., Bank, L., Seeleman, C., Scherpbier, A. & Scheele, F. (2017). 

Intercultural communication through the eyes of patients: experiences and preferences. 

International Journal of Medical Education, 16(8), 170-175. doi: 10.5116/ijme.591b.19f9 

 

Patientnämnden. (2016). Patientnämnden summerar 2016. Stockholm läns landsting: 

Patientnämnden. Hämtad 23 november, från  

http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/Patientnamnden-Stockholm/ 

 

Pratt-Eriksson, D., Bergbom, I. & D. Lyckhage, E. (2014). Don't ask don't tell: Battered 

women living in Sweden encounter with healthcare personnel and their experience of the care 

given. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 9(1), 1-8. doi: 

10.3402/qhw.v9.23166 

 

Priebe, S., Sandhu, S., Dias, S., Gaddini, A., Greacen, T., Ioannids, E., Kluge, U., Krasnik, 

A., Lamkaddem, M., Lorant, V., Puigpinosi Riera, R., Sarvary, A., Soares JF, J., Stankunas, 

M., Strabmayr, C., Wahlbeck, K., Welbel, M. & Bogic, M. (2011). Good practice in health 

care för migrants: view and experiences of care professionals in 16 European countries. BMC 

Public Health 11(187), 1-12. doi: 10.1186/1471-2458-11-187 

 

Rydström, I. & Englund Dalheim, A.C. (2015). Meeting Swedish Health Care System: 

Immigrant Parents of Children with Asthma Narrate. Clinical Nursing Research, 24(4), 415-

431. doi: 10.1177/1054773814534439 

  

Sahami Martin, S. (2012). Exploring Discrimination in American Health Care System: 

Perceptions/Experiences of Older Iranian Immigrants. Journal of Cross-Cultural 

Gerontology, 27(3), 291-304. doi: 10.1007/s10823-012-9168-z 

 

Schuster, M. (2013). Det mellanmänskliga mötet - vårdandets existentiella dimension. I J. 

Leksell & M. Lepp (Red.). Sjuksköterskans Kärnkompetenser (s. 135) Stockholm: Liber 

http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/Patientnamnden-Stockholm/


28 
 

SOSFS, 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Riksdagen. Hämtad 5 december, 

2017, från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

 

Snellman, I. (2014). Vårdrelationer - en filosofisk belysning. I F. Friberg & J. Öhlén (Red.) 

Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (2. uppl., ss. 440-443, 449-450, 

453-457, 461-462) Lund: Studentlitteratur. 

 

Snellman, I & M Gedda, K. (2012). The value ground of nursing. Nursing Ethics, 19(6), 714-

726. doi: 10.1177/0969733011420195 

 

Statistiska centralbyrån (2016). Från massutvandring till rekordinvandring. Stockholm: SCB. 

Hämtad 20 november, 2017, från http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-

siffror/manniskorna-i-sverige/in-och-utvandring/ 

 

Svenska Akademins ordbok (2017). Svenska Akademien. Lund: Svenska akademins ordbok. 

Hämtad 22 november, 2017 från https://www.saob.se/artikel/?unik=B_1123-

0011.6f7Q&pz=5 

 

Svensk Sjuksköterskeförening (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 

Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad den 6 december, 2017, från 

https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-

sjukskoterskor/ 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad 10 november, 2017 från 

https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-

riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska/ 

 

Tavallali Gashasb, A., Jirwe, A. & Nahar Kabir, Z. (2017). Cross-cultural care encounters in 

paediatric care: minority ethnic parents’ experiences. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 31(1), 54-62. doi: 10.1111/scs.12314. 

 

http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/in-och-utvandring/
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/in-och-utvandring/
https://www.saob.se/artikel/?unik=B_1123-0011.6f7Q&pz=5
https://www.saob.se/artikel/?unik=B_1123-0011.6f7Q&pz=5
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska/


29 
 

Wikberg, A., Eriksson, K. & Bondas T. (2012). Intercultural caring from the perspectives of 

immigrant new mothers. Journal of obstetric, gynecologic, and neonatal nursing: JOGNN / 

NAACOG, 41(5), 638-649. doi: 10.1111/j.1552-6909.2012.01395.x 

 

Wish Garret, P., Grant Dickson, H., Young, L., Klinken Whelan, A. & Forero, R. (2009). 

What do non-English-speaking patients value in acute care? Cultural competency from the 

patient's perspective: a qualitative study. Ethnicity & Health, 13(5), 479-496. doi: 

10.1080/13557850802035236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

BILAGA 

 

Artikelmatris 

Författare, 

år, land 

Syfte Metod Undersöknings- 

grupp 

Resultat Kvalitet 

Tavallali, A.G., 

Jirwe, M. & 

Nahar Kabir, Z. 

2017, Sverige 

Syftet var att beskriva 

förväntningar och 

erfarenheter bland 

föräldrar som tillhör 

en etnisk minoritet i 

tvärkulturella 

vårdmöten.  

Kvalitativ 

design med 

semi-

strukturerade 

intervjuer 

12 föräldrar varav 9 

mödrar och 3 fäder. 

Föräldrarna kom från 9 

olika länder och var 

mellan 27 och 42 år 

gamla. De hade bott i 

Sverige mellan 2 och 

20 år.  

Att ha generell kunskap och att vara en 

kompetent sjuksköterska ansågs vara 

viktigare än behovet av att 

sjuksköterskorna ska ha kulturspecifik 

kunskap om sina patienter. Att 

sjuksköterskorna är tillgängliga och att 

det finns tvåspråkiga sjuksköterskor 

kan underlätta kommunikationen och 

leda till att patienterna blir i högre grad 

nöjda i transkulturella vårdmöten.  

Medel  

Wikberg, A., 

Eriksson, K. & 

Bondas, T. 2012, 

Finland  

Syftet var att beskriva 

och tolka de 

uppfattningar och 

erfarenheter nya 

mödrar med olika 

kulturella bakgrunder 

hade angående 

mödravården de hade 

fått i Finland.   

Beskrivande 

design med 

intervjuer, 

observationer   

17 mödrar från 12 olika 

länder. Australien (1), 

Bosnien (3), Burna (1), 

Colombia (1), Estonia 

(3), Ungern (1), Indien 

(1), Irak (2) varav en 

var Kurd, Ryssland (1), 

Thailand (1), Uganda 

(1) och Vietnam (1).  

De flesta mödrarna var nöjda med att 

de hade tillgång till vård av hög kvalitet 

i Finland, trots att några sjuksköterskor 

hade fördomar om vissa kulturer vilket 

ledde till att mödrarnas uppfattningar 

om mödravården påverkades på ett 

negativt sätt. Patienternas kulturella 

bakgrund och den finska mödravården 

påverkade vården. Vanliga rutiner och 

traditioner inom den finska 

mödravården var ibland påtvingade på 

mödrarna. Dock sågs sjuksköterskorna 

vara personliga och vänliga samtidigt 

som de var professionella, de konflikter 

som uppstod mellan vårdpersonal och 

patienter löstes, vilket i sin tur främjade 

omvårdnaden.   

Medel  

Degni, F., 

Suominen, S. B., 

El Ansari, W., 

Vehviläinen-

Julkunen, K. & 

Essen, B. 2013, 

Finland 

Syftet var att beskriva 

kvinnors erfarenhet av 

kvaliteten av RMHCS 

(Reproductive and 

maternity health care 

services). Samt att 

undersöka kvinnors 

upplevelser av 

kulturella och 

kommunikativa 

kompetenser hos 

vårdpersonal som gav 

vård. 

Kvalitativ 

design med 

fokusgrupper  

70 kvinnor totalt. 30 

stycken bortfall. 

Kvinnorna kom från 

Somalia, Kenya och 

Etiopien men bodde i 

olika städer i Finland 

Deltagarna hade bra erfarenheter av 

kvaliteten och tillgängligheten från 

RMHCS de erhållit vård från. En del 

kvinnor var nöjda med vårdpersonalens 

bemötande medan andra kvinnor 

beskrev ett sämre bemötande. 

Kvinnorna var överens om att det var 

ett problem med kommunikationen 

p.g.a. språksvårigheter. Detta kunde 

leda till missuppfattningar mellan 

vårdpersonal och kvinnorna. Förutom 

språkliga problem var även kulturella 

skillnader mellan kvinnorna och 

vårdpersonal ett problem. 

Medel 

Rydström, I. & 

Dalheim 

Englund, A.C. 

2015, Sverige 

Syftet var att få en 

bredare förståelse för 

vad föräldrar med 

invandrarbakgrund har 

för erfarenheter av den 

Kvalitativ 

design med 

intervjuer  

12 föräldrar till barn 

med astma, varav 8 

mödrar och 4 faddrar, 

från Irak (3), Kurdistan 

(2), Somalia (2), Syrien 

(2), Libanon (1), 

Föräldrar med invandrarbakgrund till 

barn med astma har både positiva och 

negativa erfarenheter av den svenska 

hälso- och sjukvården. Fördelar med 

den svenska vården beskrivs som att 

vara bemött med respekt och att 

Hög  



31 
 

svenska hälso- och 

sjukvården.  

Tunisien (1), Turkiet 

(1).  

Bortfall: 2. Föräldrarna 

hade bott i Sverige 

mellan 6 och 22 år.  

föräldrarna hade råd med vården barnet 

fick, medan nackdelar innefattar 

kommunikationsproblem, 

diskriminering och brist på förtroende. 

Det här är en utmaning för 

vårdpersonalen som behöver förbättra 

sin förmåga att tillhandahålla kulturellt 

kompetent vård och att förstå 

invandrarnas förväntningar och behov.  

Paternotte, E., 

Dulmen, S., 

Bank, L., 

Seeleman, C., 

Scherpbier, A. & 

Scheele, F. 2017, 

Nederländerna 

Syftet var att studera 

patienternas 

preferenser och 

erfarenheter angående 

interkulturell 

kommunikation. 

Kvalitativ 

design med 

semi-

strukturerade 

intervjuer  

30 patienter, 14 av de 

behövde en tolk. 

Bortfall: 17. 

Patienterna valdes från 

4 avdelningar: 

gynekologi, 

internmedicin, urologi 

och ortopedisk kirurgi. 

Patienterna var födda i: 

Surinam, Turkiet, 

Marocko, Portugal, 

Indien, Irak, Irland, 

Amerika och Kina.  

Alla patienter föredrog en läkare med 

en professionell, patientcentrerad 

attityd, oavsett vad läkaren hade för 

kulturell bakgrund. Patienterna nämnde 

generella kommunikationsaspekter, 

såsom att lyssna, som viktiga 

färdigheter och verkade vara medvetna 

om det egna ansvaret vid deltagandet i 

samtalet. Patienterna tyckte även att det 

är viktigt att behandlas som en unik 

person och inte som en sjukdom. Att 

inte vara familjär med den 

nederländska hälso- och sjukvården 

påverkade kommunikationen negativt. 

Språkbarriärer ansågs vara det 

viktigaste problemet, vilket skulle 

minska när en läkare-patient relation 

har upprättats. 

Hög 

Björk Brämberg, 

E., Nyström, M. 

& Dahlberg, K. 

2010, Sverige  

Syftet var att studera 

hur immigranter som 

inte kan prata svenska 

flytande upplever att 

de får vara delaktiga i 

sin vård.  

Kvalitativ 

design med 

intervjuer 

8 kvinnor mellan 54 

och 89 år som hade 

migrerat till Sverige 

under 1980 och 1990-

talet från Östeuropa 

och Mellanöstern. 

Endast en av de pratade 

lite svenska.  

Hälso- och sjukvården kan påverka 

patientens känsla av samstämmighet 

och engagemang i vården och även i 

samhället. Vårdpersonalen ska agera så 

att patientens möjligheter att vara 

delaktiga i vården ökar. För dessa 

patienter är det särskilt viktigt att få 

möjlighet att uttrycka sig och att vara 

delaktiga och aktiva i sin vård. 

Patienter som inte pratar svenska är 

sårbara i vården och känner sig 

ensamma om de inte får delta i vården.  

Hög 

Pratt-Eriksson, 

D., Bergbom, I. & 

D. Lyckhage, E. 

2014, Sverige 

Syftet var att få en 

djupare förståelse för 

kvinnors erfarenhet av 

våld i nära relationer 

samt hur de upplevde 

mötet med 

vårdpersonal, 

socialarbetare och 

poliser.   

Kvalitativ 

design med 

intervjuer 

12 kvinnor, deras ålder 

varierade mellan 23 

och 56.  

Kvinnorna upplevde att de blev dåligt 

bemötta av vårdpersonalen. De blev 

besvikna och ledsna på grund av brist 

på stöd, omsorg och empati från 

vårdpersonalen. Vårdpersonalen måste 

förstå och upptäcka tecken på våld i 

nära relationer samt kunna ge adekvat 

vård för att dessa kvinnor ska kunna 

lita på vårdpersonalen. Brist på 

förtroende kan leda till att mindre 

kvinnor rapporterar våld i nära 

relationer och söker i mindre grad 

hjälp.  

Hög 
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Sahamai Martin, 

S. 2012, USA. 

Syftet var att 

undersöka iranska 

immigranters 

perspektiv och 

erfarenhet av 

diskriminering i möten 

med sjukvården. 

Kvalitativ 

design med 

intervjuer 

15 patienter. 7 män och 

8 kvinnor i åldern 53 

till 87. 

Generellt hade deltagarna inte upplevt 

någon diskriminering i mötet med 

sjukvården. De flesta deltagarna hade 

en positiv erfarenhet av sjukvården, 

vissa deltagare nämnde dock att 

språkliga problem hade kunnat skydda 

dem från diskrimineringarna, att de inte 

förstod engelska och inte uppfattat 

diskreta former av diskriminering. 

Andra beskrev att läkaren bara såg 

patienten och dess sjukdom och inte 

personen bakom vilket då kunde ha 

bidragit till frånvaron av 

diskriminering.  

Medel 

Fagerli Aarflot, 

R., E Lien, M. & 

Wandel, M. 2007, 

Norge. 

Syftet var att 

undersöka Pakistan 

födda personers 

erfarenheter, 

förväntning och 

arbetarstil i vårdmötet.  

Kvalitativ 

design med 

semistrukturera

de intervjuer 

15 patienter. 4 män och 

11 kvinnor 

diagnostiserade med 

diabetes typ 2. 

Deltagarna var födda i 

Pakistan. En 36-årig 

pakistanfödd kvinna 

som agerade 

nyckelinformatör. 

Deltagarna förväntar sig empati och 

omsorg av vårdpersonalen, detta 

föredrog vissa över en arbetarstil som 

är auktoritär. Deltagarna önskade en 

empatisk vårdpersonal som tog sig tid 

att lyssna och ge tydliga instruktioner. 

Vissa av deltagarna hade erfarenhet av 

denna typ av vård och andra hade inte 

upplevt detta. Vissa deltagare upplevde 

att vårdpersonalen brast i empati och 

omsorg vilket ledde till osäkerhet. Två 

av deltagarna som talade flytande 

norska hade positiva erfarenheter från 

vårdmöten, och uppskattade att 

vårdpersonal fokuserade på autonomi 

och personlig bakgrund. 

Medel 

Wish Garrett, P, 

Grant Dickson, 

H., Young, L., 

Kinken Whelan, 

A. & Forero, R. 

2008, Australien 

Syftet var att studera 

perceptionen av 

kulturell kompetens 

hos vårdpersonalen 

från ett 

patientperspektiv. 

Kvalitativ 

design med 

fokusgrupper 

49 patienter och 10 

vårdpersonal som var 

icke-engelsktalande.  

Majoriteten av patienterna tyckte att 

sjukhusvistelsen var en positiv 

upplevelse, dock var känslan av 

maktlöshet central i många 

beskrivningar av olika 

patientupplevelser. Språksvårigheter 

var det största problemet för 

patienterna. Att vårdpersonalen inte 

hade kunskap om specifika kulturella 

sedvänjor och att patienterna upplevde 

rasism bidrog till negativa erfarenheter. 

Patienterna värdesatte det faktum att 

vårdpersonalen var positiva, gav 

information och var engagerade i 

vårdandet, visade medkänsla, var 

vänliga och behandlade patienterna på 

ett respektfullt sätt.  

Medel 
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Kietzmann, D., 

Hanning, S. & 

Schmidt, S. 2015, 

Tyskland 

Syftet var att 

undersöka synen hos 

migranter och 

vårdpersonal på 

kulturell känslighet i 

prehospital akutvård 

Kvalitativ 

design med 

intervjuer och 

fokusgrupper. 

41 personer med 

migrationsbakgrund 

som direkt eller 

indirekt erhållit 

prehospital akutvård.  

Migranterna beskrev att vara trevlig 

och agera humant var väldigt viktigt i 

akuta situationer, om detta inte fanns 

kunde känslor av hjälplöshet 

förekomma. Att ha empati och vara 

uppmuntrande var egenskaper som 

lugnade i akuta situationer. Språkliga 

svårigheter uppstod, vårdpersonalen 

bör vara medvetna om att migranten 

kan ha begränsad språkkunskap. 

Kulturell kompetens och respekt för 

kulturella skillnader ansåg migranterna 

vara värdefulla. 

Medel 

Jomeen, J. & 

Redshaw, M. 

2013, England 

Syftet var att studera 

erfarenheter av 

mödravården hos 

kvinnor med mörk hy 

och kvinnor från 

etniska minoriteter i 

England.  

Kvalitativ 

design med 

intervjuer 

219 kvinnor från olika 

etniska 

minoritetsgrupper 

främst från Pakistan, 

Indien och Afrika, 

mellan 19 och 40 år 

gamla. Bortfall: 149. 

Kvinnors från etniska minoriteter 

behov av stöd, god kommunikation och 

vård tillgodoses inte fullständigt av 

vårdpersonalen. Kvinnorna upplevde 

att deras känslor ignorerades och att de 

kände att de var en belastning för 

vårdpersonalen. Kvinnorna fick inte 

möjlighet att vara delaktiga i vården 

och vårdpersonalen tog inte hänsyn till 

patientens kulturella behov. Å andra 

sidan var sjukhusvistelsen en positiv 

upplevelse för vissa kvinnor som 

beskrev att vårdpersonalen bemötte 

dem med respekt, var vänliga och 

hjälpsamma, dessa egenskaper 

värderades högt av patienterna.  

Medel 

 

 

 

 

 

 


