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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Skandinavien blir allt mer mångkulturellt och även sjukvården kommer i kontakt 

med andra kulturer. Sjuksköterskans ansvar utgår från de mänskliga rättigheterna och bygger 

på respekt för individen.  

Syfte: att belysa vårdpersonals erfarenheter och uppfattningar av mötet med patienter med 

invandrarbakgrund och deras anhöriga i vården. 

Metod: En systematisk litteraturstudie gjordes. Nio artiklar inkluderades varav fem kvalitativa 

och fyra kvantitativa. Diskussionen utgick från teori om interkulturell omvårdnad  

Resultat: Under analysen framkom fyra teman. Kommunikation och kulturella skillnader 

inom omvårdnad var de två mest framträdande. Studien visade att en känsla av otillräcklighet 

hos vårdpersonalen förekom i mötet med patienter med invandrarbakgrund. Erfarenheter av 

kommunikationsproblem visade sig. Det fanns även idéer om hur vårdpersonalen kan 

underlätta det vårdande mötet med patienter med invandrarbakgrund. 

Slutsats: För att kunna ge god omvårdnad till patienter med invandrarbakgrund bör 

vårdpersonalen se individen och inte bara kulturen. 

 

Nyckelord: Interkulturell omvårdnad, kulturella skillnader, kommunikation 
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1. Inledning 

I dagens samhälle sker det stora förflyttningar av människor världen över (Migrationsverket, 

2009). Enligt en rapport från Integrations- och jämställdhetsdepartementet (2000) är mer än 

var tionde invånare i Sverige utlandsfödd och det antalet beräknas öka. Den höga andelen 

invandrare medför att samhället och även sjukvården kan antas behöva anpassa sig till ett 

multikulturellt klimat (Ahmadi, 2008).  

Om sjuksköterskan utgår från att behandla alla lika för att inte särbehandla någon kan det i 

praktiken innebära diskriminering av olikheter. Det innebär att vårdpersonal för att inte 

särbehandla patienter med invandrarbakgrund behandlar alla patienter lika och därmed bortser 

från kulturella skillnader. För vården kan det resultera i att särskilda behov uppmärksammas 

för lite och omvårdnaden av patienter med invandrarbakgrund blir bristfällig (Björngren, 

2010).  

Författarna till denna studie har själva i rollen av student erfarenheter av situationer då vård av 

patienter med invandrarbakgrund inte är optimal. Vi undrar hur vårdpersonal ser på vården av 

patienter med invandrarbakgrund. Anser vårdpersonalen att de ger samma omvårdnad till alla 

patienter utan hänsyn till kulturella skillnader?   

 

2. Bakgrund 

 

I avsnittet följer en bakgrundsbeskrivning och presentation av den omvårdnadsteori som 

används som referensram i resultatdiskussionen.  

2.1. Invandrarpatienters och deras anhörigas erfarenheter av vården 

Patienter med invandrarbakgrund är överlag mindre nöjda med den vård de får. Bra 

kommunikation och medvetenhet om kulturer från vårdarens sida är viktiga aspekter för att 

invandrarpatienter ska känna sig nöjda med kvaliteten på vården (Harmsen, Bernsen, 

Bruijnzeels & Meeuwesen, 2008). Anhöriga till patienter med invandrarbakgrund kan 

uppfatta skandinavisk vårdpersonal som känslokalla när de inte visar sina känslor, exempelvis 

när ett negativt besked ges (Hanssen, 2007). Jämfört med genomsnittsbefolkningen har 

människor som invandrat till Sverige sämre hälsa (Björngren, 2010). Samtidigt söker 

invandrarpatienter vård i större utsträckning än vad en svensk patient gör (Hjern, Haglund och 

Persson, 2001).  
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2.2. Sjuksköterskans ansvar  

Sjuksköterskan ska verka för en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, seder och 

trosuppfattning respekteras hos individ, familj och på samhällsnivå (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2005). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982: 763) betonar att vården 

skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet. Vården ska verka för god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Vården ska bygga på respekt för patientens integritet samt främja god kontakt mellan hälso- 

och sjukvårdspersonal och patienter. Behandling och vård ska i största möjligaste mån 

utformas och genomföras i samråd med patienten I kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2010) framgår bland annat att sjuksköterskan ska visa 

öppenhet och respekt för olika trosuppfattningar. 

 

2.3. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar  

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005) är 

omvårdnadens teori och praktik ett av tre arbetsområden för sjuksköterskor. Omvårdnadens 

teori och praktik delas in i sex kompetensområden med tillhörande delkompetenser: 

 Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap 

 Bemötande, information och undervisning  

 Undersökningar och behandlingar 

 Främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa 

 Säkerhet och kvalitet 

 Vårdmiljö 

 

En väsentlig utgångspunkt för denna uppsats är kompetensområdet inom omvårdnad som 

fokuserar på bemötande, information och undervisning. Inom detta område påtalas att 

sjuksköterskan ska informera patienter och anhöriga samt förvissa sig om att given 

information har uppfattats rätt, kommunicera på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. 

 

2.4. Vikten av god kommunikation och ett gott bemötande inom omvårdnad 

Ökad forskning om interaktionen mellan vårdpersonal och patient visar på betydelsen av ett 

holistiskt synsätt i bemötandet. Denna interaktion mellan vårdpersonal och patient har fått en 
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större betydelse i omvårdnadsarbetet (Holm, 2009). Bemötandet är en av de viktigaste 

parametrarna för att patienten skall vara tillfredställd med vården och vilja samarbeta med 

vårdpersonalen (Hojat, 2007). Ett respektfullt bemötande är grundläggande för god 

omvårdnad (Berterö, 1999). I interaktioner styrs vi vanligtvis av våra känslor utan att vi 

funderar särskilt mycket över det. Ett professionellt förhållningssätt förutsätter däremot man 

reflekterar över sina känslor och inte alltid handlar med dem som utgångspunkt (Holm, 2009). 

Våra känslor är en del av de attityder vi har (Angelöw och Jonsson, 2000)  därmed spelar 

även våra attityder en betydande roll i bemötandet av patienten. 

 

Kommunikationen har en direkt betydelse för om patienten känner sig tillfredställd med 

bemötandet. Sociokulturella skillnader beroende på språk, religion och etnicitet kan försämra 

mötet mellan vårdpersonal och patient (Ahmadi, 2008). Kultur liknas vid ett filter som 

påverkar hur mottagaren tolkar det budskap som ges. Kulturen kan medföra att avsändare och 

mottagare uppfattar budskapet olika (Hanssen 2005). Ord tolkas olika och har inte alltid 

samma innebörd inom olika kulturer. Ordens olika innebörd medför att det inte alltid är 

tillräckligt med enbart språköversättning för att få en ömsesidig förståelse. I 

kommunikationen med patienter från en annan kultur blir det därför extra viktigt att få 

bekräftelse huruvida man förstått budskapet (Arnold & Boggs, 2003).  

 

2.5 Interkulturell omvårdnad 

För att kunna bedriva omvårdnad i sjukvården behövs två komponenter, en vårdare och en 

patient. Förväntningarna på vilken behandling som kan bli aktuell är grundande i vilket 

kulturellt system personerna i fråga är uppvuxna i. Inom samma kulturella system har oftast 

sjuksköterska och patienten liknande förväntningar och uttrycksformer i mötet, till exempel 

att blodprover behövs tas för att kunna gå vidare i utredningen av en sjukdom. När det finns 

kulturella skillnader kan det uppstå feltolkningar och missförstånd. En andledning till att 

feltolkningar och missförstånd kan uppstå är att vårdpersonal och patient kan betrakta sin 

kulturs behandlingsform av en sjukdom som en självklarhet. Exempel på detta är att det inte 

är en självklarhet i andra kulturer att medverka i behandlingen, utan istället bara passivt ta 

emot behandlingen och därefter tillfriskna. Mötet mellan vårdpersonal och patient kan då 

präglas av osäkerhet på grund av olika förväntningar. Sjuksköterskan och patienten har även 

olika uppfattningar om vad hälsa och sjukdom är beroende på deras bakgrund, därför är det av 

betydelse att respektera olikheter som kan uppstå i mötet. Respekt i mötet med patienten är en 
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förutsättning för ett bra samarbetsklimat. Skandinavisk sjukvårdspersonal har svårt att ta hand 

om, bedöma och förstå patienter med annan kulturell bakgrund. Det beror på att det råder en 

olik syn på sjukdom, hälsa och behandlingsformer. I mötet med patienter från andra kulturer 

finns risken att vårdpersonalen skapar sig stereotypa uppfattningar och betraktar patienterna 

som besvärliga för att de inte finns en ömsesidig förståelse (Hanssen, 2007).  

      

Ännu ett exempel på kulturella skillnader som kan vara ett hinder kan vara att skandinaviska 

sjuksköterskor har ett mer individualistiskt synsätt. En intensiv känsla av samhörighet och 

ömsesidigt beroende existerar mellan familjemedlemmar inom vissa kulturer. Samhörigheten 

och det ömsesidiga beroendet mellan familjemedlemmarna medför att familjen och patienten 

inte bör ses som två enheter skilda från varandra, vilket skandinaviska sjuksköterskor på 

grund av sitt individualistiska synsätt inte är vana vid (Hanssen, 2005). 

 

När det förekommer språkbarriärer mellan vårdpersonal och patient bör tolk användas. Det är 

viktigt att använda en professionell tolk för att även få med den sociala förståelsen i 

översättningen (Hanssen, 2005), att dra nytta av tolk är inte enbart en praktisk fråga utan även 

en etisk (Hanssen, 2007). Om patienten inte får möjlighet att uttrycka sina behov på grund av 

språkförbistringar blir det ett maktutövande gentemot patienten (Hanssen 2007).  

 

3. Begreppsavsnitt  

 

I detta avsnitt förtydligas begrepp som förekommer i studien. 

3.1. Invandrare 

I den här studien definieras invandrare som en person som bor i ett land där den inte är född. I 

denna studie ser vi inte adopterade som invandrare trots att de eventuellt är födda utomlands. 

 

3.2. Erfarenheter  

Erfarenhet är kunskap förvärvad genom upplevelse. 

 

3.3. Uppfattning 

Uppfatta betyder att urskilja eller förstå (Svenska akademien, 2010). I vår studie ser vi 

uppfattning som hur någon förstår eller urskiljer något. 
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3.4. Kultur 

Kultur definieras som ett förhållningssätt som medlemmar av ett visst samhälle rättar sig 

efter. Hur medlemmarna ser på världen, hur de uppför sig i förhållande till andra människor 

och deras miljö. Kulturen påverkas av många aspekter såsom beteende, föreställningar, 

religion, familjestruktur och inställning till sjukdom (Ahmadi, 2008). 

 

3.5. Vårdpersonal 

Med vårdpersonal menar vi vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. 

 

 

4. Problemformulering 

Antalet invandrare i Skandinavien har ökat de sista åren (Migrationsverket, 2010, & 

Danmarks statistik, 2010, & Statistisk sentralbyrå, 2010). Det samtidigt som patienter med 

invandrarbakgrund i regel är mindre nöjda än svenska patienter med den vård de får 

(Harmsen, Bernsen, Bruijnzeels & Meeuwesen, 2008). Denna patientgrupp söker även vård 

oftare (Hjern, Haglund & Persson, 2001) och har sämre hälsa (Björngren, 2010) jämfört med 

övriga patienter.  

Olika kulturer medför olika förväntningar på vården, det kan ställa till problem då 

sjuksköterska och patient inte har samma kulturella bakgrund (Hanssen, 2007). Vidare ställer 

lagar, förordningar och styrdokument krav på vårdpersonalen. Bland annat ska sjuksköterskan 

se till människans lika värde och den enskilda individens värdighet (SFS 1982: 763). 

Sjuksköterskan ska även visa öppenhet och respekt för olika trosuppfattningar 

(Socialstyrelsen, 2010).  

Missnöjet bland patienterna med invandrarbakgrund väcker tankar hos oss om hur 

vårdpersonalen ser på situationen. Vi vill titta närmare på mötet mellan vårdpersonal och 

invandrare, ett möte vi antar kommer att bli vanligare i vårt multikulturella samhälle.   

5. Syfte 

Syftet är att belysa vårdpersonals erfarenheter och uppfattningar av mötet med patienter med 

invandrarbakgrund och deras anhöriga i vården.  
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6. Metod 

Studien är en systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie innebär att man 

systematiskt söker, kritiskt granskar och sammanställer litteratur inom ett valt ämne eller 

problemområde. Syftet med att göra en systematisk litteraturstudie är att sammanställa 

tidigare empirisk forskning inom aktuellt område (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

6.1. Databassökning 

Artiklar valdes från databaserna PubMed, Cinahl, PsychInfo och ELIN. Databaserna är 

relevanta för ämnesordet omvårdnad (Forberg & Wengström, 2008). Databaserna är 

referensdatabaser och innehåller referenser till dokumenten (Östlund, 2006). ELIN användes 

för att hitta de artiklar som framkom i manuella sökningar. För att säkerställa artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet gjordes en sökning på tidsskriften i Ulrich’s periodicals directory.         

6.2. Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Artiklar skrivna på engelska och svenska, som belyser vårdpersonalens uppfattningar och 

erfarenheter av patienter med invandrarbakgrund och deras anhöriga i vården inkluderades. 

Ytterligare inklusionskriterier var att studien var genomförd i Skandinavien samt att artikeln 

var en originalartikel. Artiklarna skulle utgå från vårdpersonalens perspektiv och patienterna 

skulle vara personer med invandrarbakgrund. Vi inkluderade både kvalitativa och kvantitativa 

studier. Enligt Axelsson (2008) är det en fördel att ha med både kvantitativ och kvalitativ 

forskning inom omvårdnad för att kunna studera ett område från olika synvinklar. Redan från 

början användes avgränsningar i sökningen genom att använda termen peer- reviewed i de 

databaser där det var möjligt.  

 

6.3. Sökord och sökförfarande 

Den systematiska sökningen inleddes med att söka på orden: invandrare- immigrants, 

attityder- attitudes, vårdpersonal- health personnel. Efterhand utkristalliserades ämnesord, 

som blev grunden för sökningen: immigrants, attitude of health personnel, nurse- patient 

relations. Nyckelord från andra artiklar gav oss idéer till ytterligare sökord, transcultural 

nursing och culture diversity. För att kunna söka på flera sökord tillsammans används 

sökoperatorer, AND, OR och NOT, en teknik som kallas boolesk söklogik (Östlund, 2006). I 

denna studie användes den booleska sökoperatören AND för att kombinera de olika sökorden.   
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Använda sökord var följande: nurse- patient relations, transcultural nursning, immigrants, 

attitude of health personnel, culture diversity.    

 

Alla träffar under 200 titlar lästes igenom och totalt lästes 828 titlar. Av dessa 828 titlar var 

det 202 stycken som var relevanta för syftet och i dessa lästes abstrakten. Elva artiklar lästes i 

fulltext, sju av dessa artiklar stämde överens med inklusionskriterierna. Många studier visade 

sig vara skrivna utanför Skandinavien och lästes därför inte i fulltext. Sökningarna och 

resultaten av dessa presenteras i bilaga 1.  

 

6.4. Manuell sökning 

För att säkerställa att relevanta artiklar för vårt syfte inte missades gick vi igenom de valda 

artiklarnas referenslistor. I den manuella sökningen hittades ytterliggare två artiklar. 

Artiklarna hittades i ELIN där vi sökte på tidskriften i vilken artiklarna var publicerade. 

Ekblad, Marttila och Emilsson (2000) hittades i Clinical Effectiveness in Nursing. Ozolins 

och Hjelm (2003) hittades i Journal of Advanced Nursing.  

     

6.5. Kvalitetsgranskning 

Samtliga artiklar (n=9) granskades av båda författarna oberoende av varandra. Till de 

kvalitativa studierna användes granskningsmallen (se bilaga 2) av Forsberg och Wengström 

(2008). Som granskningsmall för de kvantitativa studierna (se bilaga 3) använde vi oss av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Granskningsmallen för de kvantitativa studierna har 

redigerats och frågor som var anpassade till randomiserade kontrollerade studier har strukits. 

Granskningsmallarna för kvalitativa och kvantitativa metoderna innehåller ja och nej frågor. 

Ja-svar tilldelade vi en poäng och nej- och vet ej- svar gav noll poäng. En fråga i kvalitativa 

granskningsmallen med ja-svar gav vi dock noll poäng och det var frågan: Finns risk för bias? 

Poängsystemet vi utformade för att bestämma kvalitetsnivån på artiklarna består av tre nivåer: 

hög, medel och låg. Resultaten av granskningarna presenteras i en artikelmatris (se bilaga 4)     

 

6.6. Etiskt resonemang 

I en systematisk litteraturstudie är det viktigt att de inkluderade artiklarna har blivit godkända 

av en etisk kommitté eller innehåller ett resonemang kring etiska aspekter. Alla artiklar och 



 

 

11 

 

resultat som framkommit från de inkluderade artiklarna skall presenteras och redovisas. Det 

är oetiskt att inte presentera alla artiklars resultat även om de inte överensstämmer med 

författarens antaganden (Forsberg & Wengström, 2008). I denna studie framgår det inte i alla 

inkluderade artiklar att de blivit granskade av en etisk kommitté. Författarna av de artiklarna 

där det ej framgår om de har blivit granskade av en etisk kommitté har fört ett etiskt 

resonemang i inledningen av artiklarna. De resonerade bland annat kring varför studien varit 

relevant att genomföra samt hur de gått till väga i urvalsprocessen. Vi har inte medvetet 

exkluderat några artiklar eller något resultat.  

 

6.7. Dataanalys 

Författarna till denna studie har under analysen inspirerats av Lundman och Graneheims 

(2008) kvalitativa innehållsanalys. Efter att båda författarna läst alla inkluderade artiklar i sin 

helhet ett flertal gånger påbörjades analysen av resultatet. Med utgångspunkt från vårt syfte 

plockades meningsenheter som var relevanta för syftet ut. Vi gick igenom alla artiklarnas 

resultat var för sig och jämförde sedan för att se om samma meningsenheter funnits av båda 

författarna. Alla artiklar var skrivna på engelska. Nästa steg i processen var att översätta de 

meningsenheter vi funnit i texten till svenska, vilket författarna gjorde tillsammans för att få 

en så korrekt översättning om möjligt. Vidare kondenserades meningsenheterna för att få 

textmassan mer överblickbar utan att meningsenheternas innebörd skulle gå förlorad. Friberg 

(2006) skriver att det kan vara till fördel att sammanställa det väsentliga i artiklarna för att få 

en bättre överblick över innehållet. Kondenseringen genomförde författarna gemensamt för att 

få ett mer trovärdigt resultat. Lundman och Graneheim (2008) skriver att samarbete genom 

vissa delar av analysen ger ett mer tillförlitligt resultat. När kondenseringen var klar skrevs 

alla relevanta meningar från varje artikel upp och klipptes ut. Sedan kodade vi de 

kondenserade meningarna som berörde samma område så de kunde grupperas för att få fram 

de slutliga temana. Följande fyra teman framkom: Interkulturell kommunikation, kulturella 

skillnader i vården, känsla av otillräcklighet hos vårdpersonal och hur god interkulturell 

omvårdnad kan uppnås. Temana interkulturell kommunikation och kulturella skillnader 

delades in i underteman för att ge en bättre överblick.      
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7. Resultat 

Nedan redogörs för de fyra teman som framkom under analysen. De större temana har delats 

in i underteman för att få en bättre överblick. 

 

7.1. Interkulturell kommunikation 

Temat interkulturell kommunikation var det mest framträdande temat. Vi har delat in 

kommunikation i underteman: kommunikationsproblem i det vårdande mötet och 

kommunikation med eller utan tolk.  

 

7.1.1. Kommunikationsproblem i mötet med andra kulturer 

 

Kommunikationsproblem kopplades till de språkliga barriärer som ofta förekom mellan 

vårdpersonal och patienter med invandrarbakgrund (Høye & Severinsson, 2008, & Hjelm, 

Isacsson & Apelqvist, 1998). De språkliga barriärerna gjorde även att de kulturella 

skillnaderna blev tydligare (Wachter, Brorsson & Troein, 2006). Problemen i 

kommunikationen ledde till att vårdpersonalen kände sig stressade (Høye & Severinsson, 

2008) och frustrerade då de inte kunde hjälpa patienterna för de inte förstod varandra (Ekblad, 

Marttila & Emilsson, 2000). När patienten inte förstår sjuksköterskan leder det till att 

patienten med invandrarbakgrund får bristande information (Hultsjö & Hjelm, 2005) och 

sjuksköterskan kan inte förmedla kunskap (Berlin, Johansson & Törnkvist, 2006, & 

Michaelsen et al, 2004).  Vidare hade vårdpersonal erfarenheter av att det var svårt att veta 

om patienter med invandrarbakgrund hade förstått eller valde att inte följa de givna 

hälsoråden (Berlin, Johansson & Törnkvist, 2006, & Michaelsen et al, 2004).  

 

En av studierna tog upp att kommunikationsproblemen kunde bero på att patienten med 

invandrarbakgrund kunde vara analfabeter. För en patient som är analfabet blev hjälpmedel 

som informationsblad på patientens egna språk helt oanvändbara (Hjelm, Isacsson & 

Apelqvist, 1998, & Ozolins & Hjelm, 2003). 

 

7.1.2. Kommunikation med tolk 

 

Informationsbrist, brist på tillgänglighet och tidsbrist var problem som togs upp av 

vårdpersonal i samband med användning av professionell tolk (Hjelm, Isacsson & Apelqvist, 
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1998). Det rådde en osäkerhet hos vårdpersonal angående huruvida tolkens översättning 

överensstämde med det som sades i mötet mellan vårdpersonal och patienter med 

invandrarbakgrund (Berlin, Johansson & Törnkvist, 2006). Vårdpersonalen hade även svårt 

att få tag i tolk, särskilt tolk för ett minoritetsspråk eller tolk av samma kön vilket 

efterfrågades då och då (Hultsjö och Hjelm, 2005). Andra problem vårdpersonal upplevde var 

tidsbrist då tolkens översättning tog tid från andra uppgifter samt att kontakten med patienten 

inte var direkt (Berlin, Johansson & Törnkvist, 2006).  

I vissa sammanhang såg vårdpersonalen anhöriga till patienter med invandrarbakgrund som 

en resurs för att tolka i informationsutbytet mellan vårdpersonal och patienten (Ekblad, 

Marttila & Emilsson, 2000). Det framkom att familjemedlemmarna var villiga att hjälpa till 

när det kom till att tolka (Skott och Lundgren, 2009). Vårdpersonal upplevde dock att 

användning av anhöriga som tolk även kunde vara komplicerat då de kunde tolka selektivt 

(Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000). Vårdpersonalen kände en osäkerhet om allt blev korrekt 

översatt när anhöriga tolkade (Hultsjö & Hjelm, 2005, & Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000 

& Ozolins & Hjelm, 2003).  

7.2. Kulturella skillnader i vården 

Kulturella skillnader kan vara ett hinder för den ömsesidiga förståelsen (Skott & Lundgren, 

2009). Vårdpersonalen upplevde att de kulturer som skiljde sig mest från den egna var svårast 

att förstå vilket försvårade rådgivningen för patienter med invandrarbakgrund. Skillnader i 

kulturer kan vara hur man ser på problem eller vilka förväntningar man har på mötet med 

vården och vårdpersonal (Wachter, Brorsson & Troein, 2006). Nedan redogör vi för kulturella 

skillnader med fokus på anhöriga och med fokus på patienten. 

7.2.1. Kulturella skillnader i vården med fokus på anhöriga 

Enligt en dansk studie upplevde drygt hälften av den tillfrågade vårdpersonalen att 

släktingarna till patienter med invandrarbakgrund var mer krävande än anhöriga till övriga 

patienter. Vårdpersonal upplevde även att släktingarna sällan hjälpte till (Michaelsen et al, 

2004). Många och högljudda anhöriga på avdelningen sågs som ett problem hos 

vårdpersonalen då de kunde störa andra patienter (Ozolins & Hjelm, 2003). Många släktingar 

på avdelningen gav en stressig miljö och sågs som ett hinder för omvårdnadsarbetet (Høye & 

Severinsson, 2008). Bland annat fick vårdpersonalen ge samma information flera gånger 

vilket var tidskrävande samt att det förekom olika åsikter inom familjen gällande 

behandlingen (Skott & Lundgren, 2009). Meningsskiljaktigheter gällande behandlingen 
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förekom även mellan sjuksköterskan och anhöriga (Ozolins & Hjelm, 2003). Vårdpersonalen 

ansåg att anhöriga till patienter med invandrarbakgrund var viktiga för patienten men kan vara 

ett hinder för optimal vård då de till exempel kan minska självständigheten hos patienten 

(Skott & Lundgren, 2009). Vårdpersonalen har även erfarenheter av att samarbetet med 

närstående fungerade bra (Michaelsen et al, 2004). Anhöriga tog en betydande roll i 

omvårdnadsarbetet och var hjälpsamma ansåg vårdpersonalen (Skott & Lundgren, 2009). 

 

7.2.2. Kulturella skillnader med fokus på patienten 

Skillnader i beteendet mellan patienter med invandrarbakgrund och övriga patienter 

uppfattades av vårdpersonalen (Hultsjö & Hjelm, 2005). Det förekom föreställningar hos 

vårdpersonalen om att patienter med invandrarbakgrund uttryckte känslor mer dramatiskt 

(Høye & Severinsson, 2008). Vårdpersonalen ansåg att patienter med invandrarbakgrund hade 

en mer intensiv kommunikation både verbalt och icke-verbalt (Hultsjö & Hjelm, 2005). 

Generellt tyckte vårdpersonalen att patienter med invandrarbakgrund spelade över vid 

sjukdom och överdrev sin smärta (Michaelsen et al, 2004). Kulturella skillnader, exempelvis 

de som nämns ovan gjorde det svårt för vårdpersonalen att avgöra allvaret i situationen och 

frågan om patienten behövde vård eller inte var svår för vårdpersonalen att besvara (Hultsjö & 

Hjelm, 2005). 

 

Under analysen framkom ett flertal exempel på vårdpersonalens erfarenheter av kulturella 

skillnader. Bland annat ansåg vårdpersonalen att patienter med invandrarbakgrund hade 

bristande kunskap om kroppens funktioner till skillnad från övriga patienter (Hjelm, Isacsson 

& Apelqvist, 1998). Vidare uppfattade en del av vårdpersonalen att patienter med 

invandrarbakgrund ville ha mer läkemedel än vad som behövdes (Michaelsen et al, 2004). 

Vårdpersonalen hade även erfarenhet av att patienter med invandrarbakgrund ville bli vårdade 

av personal av samma kön (Hultsjö & Hjelm, 2005). Ett udda beteende hos vissa patienter 

med invandrarbakgrund uppfattades av vårdpersonalen, det kunde vara att patienten vägrade 

att ta emot vård eller förnekade sin sjukdom (Ozolins & Hjelm, 2003). En studie visade att 

vårdpersonal hade erfarenheter av att patienter med invandrarbakgrund inte följde råd om 

kost, hälsofrämjande aktiviteter och medicin (Hjelm, Isacsson & Apelqvist, 1998). Det 

framkom även motsägelsefulla uppgifter angående huruvida patienter med invandrarbakgrund 

följde rutinerna på avdelningen eller inte under analysen. En studie visade att vårdpersonal 

uppfattade att patienter med invandrarbakgrund inte följde de rutiner som fanns på 
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avdelningen (Ozolins & Hjelm, 2003) medan en annan studie tar upp att nästan alla 

invandrarpatienter följde rutinerna (Michaelsen et al, 2004). 

 

7.3. Känsla av otillräcklighet hos vårdpersonal 

En stor del av vårdpersonalen uppfattade problem i vården av patienter med 

invandrarbakgrund (Hjelm, Isacsson & Apelqvist, 1998, & Michaelsen et al, 2004). 

Exempelvis var vårdpersonalen inte nöjd med kvaliteten på vården de gav till patienter med 

invandrarbakgrund (Berlin, Johansson & Törnkvist, 2006). En fjärdedel av de tillfrågade i en 

studie av Michaelsen et al. (2004) upplevde att patienter med invandrarbakgrund inte fått 

tillräcklig vård. Bland annat kände vårdpersonalen att de inte kunde uppfylla de förväntningar 

patienter med invandrarbakgrund hade på mötet (Michaelsen et al, 2004).  

Vårdpersonalen kände att de fick kompromissa på sin professionella roll och möjligtvis även 

patienthälsan då kommunikationen inte fungerade vilket fick vårdpersonalen att känna sig 

misslyckade (Wachter, Brorsson & Troein, 2006). Vårdpersonalen ansåg att samtalen med 

patienter med invandrarbakgrund inte alltid var tillfredställande (Michaelsen et al, 2004). 

Exempelvis fanns det brist på tid till rådfrågning i samband med användning av tolk eftersom 

mötet tog längre tid (Hjelm, Isacsson & Apelqvist, 1998). När vårdpersonalen inte kunde 

ordna adekvat tolkning med kort varsel, kände de att de inte kunde hjälpa patienterna fullt ut 

vilket sågs som ett problem (Berlin, Johansson & Törnkvist, 2006).  

 

Ett av de problem som uppfattades av vårdpersonalen var att de kände sig tvungen att vårda 

sitt språk mer än vanligt när de mötte patienter eller anhöriga med invandrarbakgrund för att 

inte uppfattas som kränkande (Skott & Lundgren, 2009). Vårdpersonalen beskrev frustration 

då de uppfattades som rasister även om de försökt behandla alla lika (Hultsjö & Hjelm, 2005).  

Ytterligare ett problem som uppfattades av vårdpersonalen var otillräcklig kunskap om andra 

kulturer (Berlin, Johansson & Törnkvist, 2006), exempelvis begränsad kunskap om andra 

kulturers traditioner och ceremonier (Hultsjö & Hjelm, 2005). När kunskapen var begränsad 

skapades fördomar vilket vårdpersonal erkände att de haft innan de började arbeta med 

patienter med invandrarbakgrund (Skott & Lundgren, 2009). 
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7.4. Hur god interkulturell omvårdnad kan uppnås 

Resultatet visar att en daglig kontakt med patienter med invandrarbakgrund vidgar 

vårdpersonalens vyer och leder till positiva attitydförändringar beträffande 

invandrarpatienters kultur och tradition (Skott & Lundgren, 2009). Vårdpersonal menar att en 

öppenhet för den individuella patienten med invandrarbakgrund banar vägen för en god vård 

(Wachter, Brorsson & Troein, 2006, & Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000). En nödvändig 

grund för en sådan öppenhet är en generell öppen och tillåtande atmosfär (Ekblad, Marttila & 

Emilsson, 2000). En viktig utgångspunkt i en sådan atmosfär är att vårdpersonalen är villig att 

försöka förstå patienter med invandrarbakgrund och ha viljan att bryta eventuella 

språkbarriärer med hjälp av till exempel kroppsspråket (Skott & Lundgren, 2009). En annan 

viktig utgångspunkt för att kunna skapa en god vård och kommunikation med patienter med 

invandrarbakgrund är att vårdpersonalen är villig att se och förändra sina fördomar 

beträffande andra kulturer och religioner (Høye & Severinsson, 2008). När detta blir möjligt 

visar sig inte skillnaderna mellan patienten med invandrarbakgrund och vårdpersonalen längre 

vara så stora. Vårdpersonal efterfrågar också att patienter och anhöriga ger uttryck för sina 

behov och önskemål relaterade till sin kultur och sina traditioner (Ekblad, Marttila & 

Emilsson, 2000). 

Det visar sig att vårdpersonal vill lära sig mera om andra kulturer (Ekblad, Marttila & 

Emilsson, 2000) och att de anser att träning i kulturell kompetens skulle vara en hjälp för att 

förbättra vården av patienter med invandrarbakgrund (Berlin, Johansson & Törnkvist, 2006). 

Att ges möjlighet att öva på att möta andra kulturer och religioner ger både ökad kunskap och 

medvetenhet hos vårdpersonal. Det upplevdes viktigt bland vårdpersonal att lära sig mer om 

andra vanligt förekommande kulturer då idéer och insikter ändrades i mötet med människor 

från andra kulturer (Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000) 

 

8. Diskussion 

Det följande avsnittet tar upp en diskussion av resultat och metod. 

 

8.1. Resultatdiskussion 

I avsnittet diskuterar vi de huvudteman vi presenterat i resultatet. I bakgrunden har vi använt 

oss av Hanssens (2007) teori om interkulturell omvårdnad. Hanssens teori handlar till stor del 
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om bemötande och resultatet kommer därför även att diskuteras utifrån Barbro Gustavssons 

teori om bekräftande omvårdnad, SAUK- modellen.   

 

8.1.1. Kommunikation inom omvårdnad 

En ömsesidig förståelse är viktig och kan försvåras då ord har olika betydelser och innebörd i 

olika kulturer (Arnold och Boggs, 2003). För att även få med den sociala förståelsen i 

översättningen är det viktigt att använda sig av professionell tolk (Hanssen, 2005). Tolk kan 

vara ett hjälpmedel för sjuksköterskor att ge och ta emot information på ett adekvat sätt. Vi 

tycker att det är lämpligt att använda tolk för att få hjälp med den sociala förståelsen och 

förståelsen för kulturen och på så vis motverka missförstånd. Som Hanssen (2007) betonar är 

det inte bara av praktiska skäl tolka skall användas utan även av etiska. Patienter som inte 

förstår och talar samma språk som vårdgivaren har rätt att få tillgång till tolk (Billberg, 2006). 

I vårt resultat beskrivs brist på tid till tolkning och tillgänglighet på professionella tolkar. Vi 

anser att sjuksköterskan bör använda tolk i så stor utsträckning så möjligt för att motverka 

kulturkrockar som kan leda till bristande omvårdnad. Rimligtvis bör ansvaret för att se till att 

det finns tillgång till professionella tolkar och tid för tolkning läggas på verksamheter som 

bedriver vård.    

Information tas tillsammans med bemötande och utbildning upp som ett av 

kompetensområdena inom omvårdnadens praktik och teori. Sjuksköterskan ska informera 

patienter och anhöriga samt förvissa sig om att given information har uppfattats rätt. 

Kompetensområdet beskriver även att sjuksköterskan skall kommunicera på ett respektfullt, 

lyhört och empatiskt sätt (Socialstyrelsen, 2010). I mötet med någon som inte talar samma 

språk ställs ytterligare krav på vårdpersonal då de ska ge eller ta emot information från 

patienten. I vissa situationer anser vi det i stort sätt omöjligt att leva upp till 

kompetensbeskrivningen om det inte finns tillgång till tolk eller någon anhörig som kan 

översätta. 

I vårt resultat framkommer det att vårdpersonal tycker att anhöriga kan tolka selektivt men att 

de också kan vara en resurs som tolk (Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000). Det är viktigt att 

se de resurser för tolkning som finns och att använda sig av dem. Sannolikt kan 

sjuksköterskan göra en bedömning från situation till situation om det behövs en professionell 

tolk för att översätta informationen eller om en anhörig är kapabel att hjälpa till.  
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SAUK- modellen bygger till stor det på en fungerande kommunikation. Genom bland annat 

kommunikation kan sjuksköterskan bekräfta och stärka patienten till att se och använda sig av 

sina resurser (Gustavsson, 2008). Redan i första fasen då sjuksköterskan ska visa medkänsla 

och dela patientens oro kan sjuksköterskan stöta på problem om patientens inte kan delge sina 

problem på grund av språkbarriärer. Vi ser det lämpligt att här ta hjälp av tolk för att få 

förståelse för patienten. Det är då viktigt att det finns tillgång till tolk, vilket är ett av de 

problem vårdpersonalen tog upp i anknytning till tolkanvändande (se resultat). 

 

8.1.2. Kulturella skillnader inom omvårdnad 

Skandinavisk sjukvårdpersonal har svårt att förstå och bedöma patienter med annan kulturell 

bakgrund. Synen på hälsa och sjukdom kan variera beroende på kulturell bakgrund och kan 

vara andledningen till att en ömsesidig förståelse inte infinner sig. Om det inte finns en 

ömsesidig förståelse mellan vårdpersonal och patient finns risk att vårdpersonalen skapar sig 

stereotypa uppfattningar om patienten (Hanssen, 2007). Vårt resultat visar att kulturer som 

skiljer sig mest från vårdpersonalens egen kultur var svårast att förstå.  

Sjuksköterskan bör ha viss kunskap om kulturella skillnader, men den får inte medföra att 

sjuksköterskan bortser från individen och generaliserar (Ouis, 2010). I vårt resultat 

framkommer det att vårdpersonalen anser att det är skillnad mellan patienter med 

invandrarbakgrund och övriga patienter i beteende vilket kan göra det svårt att avgöra allvaret 

i situationen (Hultsjö & Hjelm, 2005). Bland annat tycker vårdpersonal att patienter med 

invandrarbakgrund uttrycker känslor mer dramatiskt (Høye & Severinsson, 2008) och att de 

efterfrågar mer läkemedel än nödvändigt (Michaelsen et al, 2004). Att säga att patienter med 

invandrarbakgrund uttrycker känslor mer dramatiskt och vill ha mer läkemedel än vad som är 

nödvändigt anser vi är generaliserande. Sannolikt beter sig inte alla patienter med 

invandrarbakgrund på detta sätt. Tar sjuksköterskor för givet att patienter med 

invandrarbakgrund överdriver sin smärta skulle det kunna medföra otillräcklig 

smärtbehandling för vissa av patienterna. En av delkompetenserna under kompetensområdet 

bemötande, information och undervisning är att kommunicera på ett respektfullt lyhört och 

empatiskt sätt (Socialstyrelsen, 2010). Lyhördhet bör då vara en egenskap som kan hjälpa 

sjuksköterskan att avgöra allvaret i situationen. Istället för att utgå ifrån att alla patienter med 

invandrarbakgrund kommer att bete sig på ett visst sätt anser vi att vårdpersonalen bör 

använda sig av individanpassad omvårdnad som Gustavsson (2008) förespråkar i SAUK- 

modellen.  
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Den andra fasen i SAUK- modellen har som mål att skapa en accepterande och tillåtande 

dialog. Bland annat ska sjuksköterskan i denna fas tillåta patienten att ge uttryck för sina 

känslor, inte döma patienten och ta patienten på allvar (Gustavsson, 2008). Om en 

sjuksköterska anser att patienter med invandrarbakgrund exempelvis överdriver sin smärta ser 

vi redan där att det förekommer en dömande inställning. Vi anser att det blir svårt för den 

sjuksköterskan att använda sig av bekräftande omvårdnad utan att ändra attityd mot patienter 

med invandrarbakgrund. 

 

8.1.3. Känsla av otillräcklighet hos vårdpersonalen 

Kulturella skillnader mellan vårdpersonal och patienter med invandrarbakgrund kan innebära 

att de har olika förväntningar på vilken vård och behandling som kan förväntas (Hanssen, 

2007). Olika förväntningar på behandlingsformer kan skapa en känsla hos vårdpersonalen av 

att inte kunna tillgodose patientens krav, något som betonas av vårdpersonalen i studien gjord 

av Michaelsen et al (2004).         

Att vara sjuksköterska i ett mångkulturellt klimat bär med sig ett stort ansvar. Vården ska ske 

med respekt för allas lika värde och med hänsyn till den enskildes värdighet (SFS, 1982: 763). 

I vårt resultat framkom frustration hos vårdpersonal då de uppfattats som rasister även då de 

försöker behandla alla lika (Hultsjö & Hjelm, 2005). Principen att behandla alla lika medför 

en diskriminering av olikheter (Björngren, 2010). Vi anser att motstridiga uppgifter om hur 

vårdpersonal ska bemöta patienter med invandrarbakgrund sannolikt medför en osäkerhet hos 

vårdpersonalen och därmed ett sämre bemötande och sämre omvårdnad.  

Vårdpersonalen anser att de har bristande kulturell kunskap (Hultsjö & Hjelm, 2005). 

Sjuksköterskor behöver kulturell kunskap för att förstå och besvara de värderingar, 

föreställningar och traditioner ett möte med en patient från annan kultur kan medföra (Arnold 

& Boggs, 2003). En grundläggande kunskap om andra kulturer kan vara nödvändig, dock 

tycker vi att det viktigaste är att utgå från varje individ och inte generalisera. Eftersom brist på 

kulturell kunskap tas upp i ett flertal av de analyserade artiklarna anser vi att det är viktigt.  

  

SAUK- modellen tar upp att förståelsen mellan vårdpersonal och patienter med 

invandrarbakgrund kan försvåras om patienten kommer från en annan kultur. Vi anser dock 

att SAUK- modellen kan användas för att öka förståelsen mellan vårdpersonalen och patienter 

med invandrarbakgrund. Detta genom att vårdpersonalen får ökad kunskap om patientens 

livssituation (Gustavsson, 2008). Även om vi förstår att vårdpersonal kan uppleva mötet med 

patienter med invandrarbakgrund svårt kan det finnas verktyg. Vårdpersonalen kan 
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exempelvis genom att visa intresse för patienten skapa förutsättningar för ett bättre möte och 

på så sätt komma ett steg närmre förståelse. 

 

8.1.4. Hur god interkulturell omvårdnad kan uppnås  

Som nämnts tidigare kan vårdpersonal och patienter med invandrarbakgrund ha olika 

uppfattningar om hälsa och sjukdom. Uppfattningar som beror på olika kulturella bakgrunder, 

olikheterna är viktiga att respektera i mötet för att kunna skapa ett bra samarbete mellan 

vårdpersonal och patient (Hanssen, 2007). Samarbetet är av stor betydelse för att skapa 

förutsättningar för att vilja att förstå och försöka, exempelvis använda kroppsspråk när 

språkbarriärer förekommer mellan vårdpersonal och patienter med invandrarbakgrund (Skott 

& Lundgren, 2009). Föregående mening fastnade vi för under vår analys. Vi finner det 

lämpligt att fokus läggs på hur vårdpersonalen ska lösa problem för att skapa en positiv 

inställning till mötet med patienter med invandrarbakgrund. Det är lätt att lägga mycket eller 

all energi på att det finns problem istället för att lösa dem. Fokus på att vilja och försöka 

förstå patienterna med invandrarbakgrund visar att det finns en vilja att ändra attityderna hos 

vårdpersonalen genom att förbättra sina kunskaper om patienternas kulturer.  

Vårdpersonalen betonar att de fördomar de tidigare hade berodde på begränsad kunskap om 

patienternas kulturella bakgrund (Skott & Lundgren, 2009).  

Den andra fasen i SAUK- modellen är accepterandefasen. Där ska sjuksköterskan verka för 

att skapa en tillåtande dialog där patienten kan ge uttryck för känslor och tankar (Gustavsson, 

2008). I vårt resultat framkommer det att vårdpersonal anser att det behövs en öppen och 

tillåtande atmosfär för att underlätta det mångkulturella mötet. Vi anser att det är viktigt att 

vårdpersonalen är medveten om att de påverkar atmosfären och stämningen i mötet. Det kan 

vara en förutsättning för att skapa en tillåtande dialog. Vårdpersonal bör vara medveten om 

sina kunskapsbrister när det kommer till kultur och värderingar för att underlätta 

kommunikationen (Høye & Severinsson, 2008). 

8.2. Metoddiskussion 

Nedan diskuteras metodavsnittet och ett etiskt resonemang förs.  

 

8.2.1. Artiklarna 

Artiklarna som använts i vår studie är gjorda av forskare verksamma i Skandinavien. En 

svaghet i vår studie som möjligtvis påverkat vårt resultat kan vara förförståelsen hos 

författarna till artiklarna. Författarna till artiklarna har inte redogjort för sin kulturella 
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bakgrund vilket kan antas ha betydelse hur författarna tolkat svaren. Enligt Polit och Beck 

(2008) går det inte att utesluta att resultatet påverkas av forskarnas tankar och värderingar. 

Författarna till denna studie är båda uppväxta i Sverige med svenska föräldrar. Vår bakgrund 

och samhällets syn på invandrare kan ha påverkat vår tolkning av materialet och därmed 

resultatet. Säkerligen har även vår förförståelse, som diskuteras i avsnitt 8.2.6., påverkat det 

slutliga resultatet i studien.    

 

Sju av nio artiklar är skrivna i Sverige övriga i Norge och Danmark. Vi antar att det beror på 

att Sverige är det land i Skandinavien som tagit emot flest invandrare de senaste åren och 

därför kan det finns ett större intresse för forskning inom detta område. Det politiska läget i 

Skandinavien skiljer sig åt mellan länderna vilket kan påverka artikelförfattarnas värderingar 

och åsikter, exempelvis har Danmark en mindre tolerant invandringspolitik än Sverige.  

 

I vår studie användes både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Vårt område kan vara känsligt 

att diskutera och i en artikel (Wachtler, Brorsson & Troein, 2006) uttryckte vårdpersonalen 

rädsla för att framstå som rasister när kulturella skillnader togs upp. I kvantitativa artiklar 

vågar vårdpersonalen möjligtvis vara mer ärlig i sina svar då de kan svara anonymt. 

Nackdelen med kvantitativa artiklar kan vara att svaren inte blir utförliga vilket vi fått erfara i 

vårt resultat. I kvalitativ metod finns risken att svaren blir ”politiskt korrekta” eftersom 

vårdpersonalen inte vill framställas som främlingsfientliga eller okunniga om andra kulturer 

inför sina kollegor eller forskarna. Å andra sidan har de som deltagit i studierna i artiklarna 

alla deltagit frivilligt och har rimligtvis erfarenhet, åsikter och ett intresse av möten med 

patienter med invandrarbakgrund.              

 

Andra möjliga svagheter i vår studie kan vara att samma författare återkommer i tre olika 

studier, möjligtvis är det även positivt. Författaren har troligtvis ett stort intresse för denna 

patientgrupp och erfarenhet förvärvad i tidigare studier vilket kan vara positivt. En negativ 

aspekt kan vara att författarens erfarenheter och föreställningar i tidigare forskning påverkat 

resultatet i de senare studierna. Vår studie kan därmed ha blivit mer influerad av den 

författarens tankar än övriga artikelförfattares.  
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8.2.2. Databassökning 

Sökningarna i databaserna PubMed, Cinahl, Pyschinfo och ELIN är alla relevanta för vårt 

område, omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). Vi anser att databaserna var relevanta 

och sannolikheten att artiklar missades på grund av att sökningar inte gjordes i fler databaser 

betraktas som liten.    

 

8.2.3. Inklusions- och exklusionskriterier 

Alla artiklar relevanta för syftet har använts, inga artiklar har utelämnats. Vi anser att det är en 

styrka att använda allt material som är tillgängligt för att få ett utförligt resultat. 

 

Artiklarna i vår studie är publicerade mellan åren 1998 och 2009, endast fyra av nio artiklar är 

mer än fem år gamla när denna studie skrevs år 2010. Resultaten i de inkluderade artiklarna 

publicerade innan år 2005 skiljer sig inte nämnvärt från de publicerade efter år 2005 vilket 

ökar trovärdigheten i vårt resultat. Även om det skett förändringar i samhället och inom 

sjukvården verkar erfarenheterna av möten med patienter med invandrarbakgrund vara lika. 

Anledningen till att vi valt att enbart fokusera på studier gjorda i Skandinavien är att 

sjukvårdssystemen i andra delar av världen sannolikt skiljer sig åt. I flertalet artiklar 

inkluderade i vår studie definieras inte ordet invandrare. Det kan vara en svaghet i vår studie 

då vår definition av invandrare kanske inte stämmer överens med artiklarnas definition. I 

artiklarna framgår det inte om exempelvis personer med invandrarbakgrund även handlar om 

adopterade personer med utländsk bakgrund.       

8.2.4. Sökord och sökningsförfarande 

När sökningarna med våra sökord i databaserna genomfördes framkom att de flesta artiklarna 

även innehöll ordet ”experiences”, erfarenheter eller upplevelser på svenska. I efterhand har 

vi funderat på om inte även ordet ”experiences” skulle ha använts som sökord från början. Vi 

är dock inte säkra på att andra artiklar hade påträffats med tanke på att sökordet ”attitudes of 

health personnel” användes. Ordet attityd bygger bland annat på kunskap, då erfarenhet är 

kunskap förvärvad genom upplevelser ser vi en koppling mellan dessa begrepp. Därför anser 

vi att sökordet ”attitudes of health personnel” även innefattar upplevelser och erfarenheter 

och de sökningar som gjorts är tillräckliga. 
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8.2.5. Kvalitetsgranskning 

Granskningsmallen som användes för de kvalitativa artiklarna valdes för dess enkelhet. 

Poängen på artiklarna sätts efter varje ja och nej fråga. Det är möjligt att vårt 

poängsättningssystem inte var optimalt då vissa frågor i granskningsmallen kunde ha fått 

större utrymme och även gett poäng. De frågor som ej hade ja- eller nej svar som exempelvis, 

Hur är begreppen, teman och kategorier utvecklade och tolkade?, fick inga poäng vilket kan 

ha gjort kvalitetsbedömningen mindre rättvis. Granskningsmallen för de kvantitativa 

artiklarna modifierades för att de skulle ge en rättvisare kvalitetsbedömning för våra artiklar. 

Ingen av våra kvantitativa artiklar har exempelvis kontrollgrupper och blindning av forskare, 

patient eller forskare som vid randomiserade kontrollerade studier, därför ströks dessa frågor. 

Vår studie innehåller tre kvantitativa respektive sex kvalitativa studier. För att få svar på 

upplevelser, erfarenhet och fenomen används kvalitativ metod (Segesten, 2006). Vi tror att 

det är lättare att få svar på upplevelser och mer personliga svar när kvalitativ metod används. 

Av de tre kvantitativa artiklarna vår studie innehåller har två artiklar open- ended questions, 

vilket innebär att deltagaren som svarar på enkäten kan lägga till egna kommentarer efter en 

strukturerad fråga. 

Friberg (2006) skriver att varje enskild artikel har ett kunskapsvärde men en sammanställning 

av flera artiklar ökar kunskapsvärdet. Kombinationen av både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar ses som en styrka i vår studie. Att kunna basera vårt resultat på artiklar gjorda med 

olika vetenskapliga metoder kan ge större generaliserbarhet.             

 

8.2.6. Dataanalys 

Inkluderade artiklar lästes ett flertal gånger av författarna oberoende av varandra och sedan 

jämfördes granskningsmallarna med varandra, strategin som användes förespråkas av 

Axelsson (2008). Analysen genomfördes till stor del tillsammans vilket ökar tillförlitligheten 

enligt Lundman och Graneheim (2008) Även om analysen genomfördes tillsammans finns en 

risk att eventuell förförståelsen påverkat författarna i analysen av materialet. Vi är medvetna 

om att vi hade förförståelse angående vården av patienter med invandrarbakgrund innan 

studiens start. Vi nämner i bakgrunden att vi misstänkte att det fanns brister i bemötandet av 

patienter med invandrarbakgrund inom vården. Dessutom använder vi oss av SAUK- 

modellen i diskussionen. En modell som vi sedan innan hade positiv inställning till, vår 

förförståelse kan således vara att bekräftande omvårdnad är god omvårdnad. 



 

 

24 

 

Alla artiklarna var skrivna på engelska vilket medförde att författarna fick översätta 

meningsenheterna till svenska. Även om svensk- engelska ordböcker användes är det en 

svaghet i studien då vi inte kan vara helt säkra på korrekt tolkning och översättning av 

materialet.  

 

8.2.7. Etiskt resonemang 

Vår studie innehåller begreppet invandrare. Vi har tagit del av en rapport från regeringen 

angående begreppet invandare. Det finns ingen officiell definition av begreppet invandrare i 

Sverige. Invandrare är ett komplicerat begrepp som kan innebära ett ”vi- och dom- tänk” och 

bör därför inte användas i onödan (Integrations- och jämställdhetsdepartementet, 2000). Då 

vårt syfte rör ämnet invandrare anser vi att det har varit relevant att använda begreppet 

invandrare för att kunna genomföra vår studie. Vårt syfte med studien är inte att stärka ett ”vi- 

och dom- tänk”, vi anser inte heller att så har gjorts genom denna studie.    

Svenska och engelska är de två språk vi behärskar. I denna studie ingår bara artiklar skrivna 

på engelska. Med de språkliga aspekterna i åtanke finns risken att relevanta artiklar skriva på 

andra språk som berör vårt syfte missats.    
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9. Slutsats 

Under arbetet med vår studie har det framkommit allt tydligare att det viktigaste i mötet med 

patienter med invandrarbakgrund är att se individen. Formell kulturell kunskap kan leda till 

generaliseringar som skymmer mötet mellan individer. Det är viktigt att vårdpersonalen inte 

handlar med utgångspunkt för vad som passar en viss kultur utan handlar med individen i 

åtanke.   

Vår studie visar att det finns en del att förbättra i vården av patienter med invandrarbakgrund. 

En ökad kunskap om andra kulturer i kombination med en individanpassad omvårdnad kan 

vara ett steg i rätt riktning. 

9.1. Förslag på framtida forskning 

Områden vi anser bör belysas ytterligare genom framtida forskning är bland annat hur 

tolkning används inom sjukvården. Vidare forskning om vårdpersonalens erfarenheter och 

upplevelser av att möta invandrare inom vården med fokus på hur mötet kan underlättas. Vi 

anser även att det behövs mer forskning om hur patienter med invandrarbakgrund upplever 

mötet med vården.  
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Sökord/ 

kombinationer 

Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar i 

fulltext 

Artiklar 

inkluderade 

i studien.  

1. Nurse-Patient 

relations 

12147     

2. Transcultural   

nursing 

2070     

3. Immigrants 3579     

4. Attitude of 

health personnel 

30878     

5. Culture diversity 3807     

1 AND 2 AND 4 37 37 16 2 Artikel 6 

4 AND 5 191 191 42 1 Artikel 2, 4 

1 AND 4 AND 5 22 22 7   

1 AND 3 41 41 17 2 Artikel 1 

3 AND 4 76 76 38 3 Artikel 3, 5 

1 AND 2 AND 5 50 50 9   



 

 

 

 

Artikelsökning PubMed 

Sökord/ 

kombinationer 

Antal 

träffar 

Lästa titlar Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar i 

fulltext 

Artiklar 

inkluderade 

i studien.  

1. Nurse-Patient 

relations 

 

29343     

2. Transcultural   

nursing 

 

3078     

3. Emmigrants and 

immigrants 

 

2074     

4. Attitude of 

health personnel 

 

92280     

5. Culture diversity 

 

9332     

1 AND 4 AND 5 

 

165 165 27 1 Artikel 7 

3 AND 4 

 

65 65 20 1  

1 AND 2 AND 4 

 

158 158 19 1  

 

Artikelsökning PsychInfo  

Sökord/ 

kombinationer 

Antal 

träffar 

Lästa titlar Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar i 

fulltext 

Artiklar 

inkluderade 

i studien.  

1. Immigration 

 

9240     

2. health personnel 

attitude 

 

12962     

1 AND 2 

 

23 23 7 0  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2 

 

Granskningsmall för Kvalitativa artiklar 

(Forsberg & Wengström, 2008) 

 

A. Syftet med studien? 

…………………………………………………….. 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

…………………………………………………….. 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja  Nej    

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna) 

Ja  Nej    

 

Var genomfördes undersökningen? 

…………………………………………………….. 

 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

…………………………………………………….. 

 

Vilken urvalsgrupp användes? 

     Strategiskt urval 

     Snöbollsurval 

     Teoretiskt urval 

     Ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, socialstatus samt annan relevant demografisk 

bakgrund). 

………………………………………...................... 

Är undersökningen lämplig? 



 

 

 

 

Ja  Nej    

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamlingen)? 

Ja  Nej    

Beskriv:  

…………………………………………………….. 

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

…………………………………………………….. 

 

Ange datainsamlingsmetod: 

     Ostrukturerade intervjuer 

     Halvstrukturerade intervjuer 

     Fokusgrupper 

     Observationer 

     Video/bandinspelning 

     Skrivna texter eller teckningar 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja  Nej    

 

D. Dataanalys 

Hur är begreppen, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

……………………………………………………. 

 

Ange om: 

     Teman är utvecklade som begrepp  

     Det finns episodisk presenterade citat 

     De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

     Svaren är kodade 

 

 



 

 

 

 

Resultatbeskrivning 

…………………………………………………….. 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja  Nej    

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja  Nej    

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja  Nej    

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja  Nej    

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja  Nej    

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja  Nej    

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja  Nej    

Stöder insamlad data forskarens resultat? 

Ja  Nej    

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja  Nej    

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja  Nej    

Finns risk för bias? 

Ja  Nej    

Vilken slutsats drar författarna? 

…………………………………………………….. 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja  Nej    

Om nej, varför inte? 

…………………………………………………….. 



 

 

 

 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja  Nej    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 3 

 

Checklista för Kvantitativa metoder 

(Willman & Stoltz, 2006) 

 

Beskrivning av studien 

 

Forskningsmetod  

    RCT        CCT (ej randomiserad) 

 

    Multicenter, antal center…………… 

 

    Kontrollgrupp/er 

 

 

Patientkarakteristiska  

Antal………………………………………… 

Ålder………………………………………… 

Man/ Kvinna………………………………… 

 

Kriterier för exklusioner       Ja        Nej 

Interventioner 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

……………………………………………….. 

 

Vad avsåg studien att studera? Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått 

………………………………………............. 

……………………………………….............. 

……………………………………….............. 

 

Urvalsförfarandet beskrivet?              Ja                  Nej 

Representativt urval?                           Ja     Nej 

Randomiseringsförfarande beskrivet?     Ja                  Nej                Vet ej 



 

 

 

 

Likvärdiga grupper vid start?     Ja     Nej     Vet ej 

 

Analyserade i den grupp som de      Ja     Nej     Vet ej 

randomiserade till? 

Blindning av patienter?      Ja     Nej     Vet ej 

Blindning av vårdare?      Ja     Nej     Vet ej 

Blindning av forskare?       Ja     Nej     Vet ej 

 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?      Ja     Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?      Ja     Nej 

Adekvat statistisk metod?        Ja     Nej 

Etiskt resonemang?       Ja     Nej 

 

Hur tillförlitliga är resultaten? 

Är instrumenten valida?       Ja     Nej 

Är instrumenten reliabla?       Ja     Nej 

Är resultaten generaliserbart?      Ja     Nej 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknas effekten?, NNT, konfidensintervall, statistisk 

signifikans, klinisk signifikans, power-beräkning) 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

Sammanfattande bedömning av kvalité 

    Hög          Medel    Låg 

 

Kommentar……………………………… 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

Granskare sign:……………………….. 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1. Berlin, A., 

Johansson, S-E,. & 

Törnquist, L. 

(2006) 

 

Sverige 

 

 

 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences: 

Working conditions 

and cultural 

competence when 

interacting with 

children and parents 

of foreign origin- 

Primary Child Health 

Nurses’ opinions 

Att med fokus på 

interaktionen med 

barn och föräldrar 

med utländsk 

bakgrund undersöka 

barnhälsovårds 

sjuksköterskors 

åsikter rörande 

arbetsförhållande och 

kulturell kompetens.     

270 sjuksköterskor 

besvarade ett 

ändamålsenligt 

frågeformulär som 

tagits fram för att 

besvara forskarnas 

frågor.  

54 % av sjuksköterskorna var inte 

nöjda med deras omvårdnadsarbete 

de gav till barnen och föräldrarna 

med utländsk bakgrund. 84 % av 

sjuksköterskorna svårigheter med 

interaktionen med barnen och 

föräldrarna. Bland problemen som 

upplevdes var att föräldrarna inte 

följde råd sjuksköterskorna gav.  

De flesta av sjuksköterskorna 

trodde att de skulle bli bättre i 

bemötande av barn och föräldrar 

med utländsk bakgrund om de fick 

utbildning i kulturell kompetens.   

 

 

Hög 

2. Ekblad, S., 

Marttila, A., & 

Emilsson, M. (2000) 

 

Sverige 

 

 

 

 

 

Journal of Advanced 

Nursing: Cultural 

challenges in end-of-

life care: reflections 

from focus groups’ 

interviews with 

hospice staff in 

Stockholm. 

Syftet var att ta del av 

vårdpersonals 

erfarenheter av att 

arbeta med patienter 

med annan kulturell 

bakgrund i livets 

slutskede. Behövs det 

mer kompetens för att 

arbeta med denna 

patientgrupp?  

Kvalitativ studie med 

intervjuer i 

fokusgrupper. 19 

deltagare uppdelade i 

tre grupper. 

 

Tre områden togs upp: Kulturella 

utmaningar i vård i livets 

slutskede, kommunikation och vad 

kan förbättras i den multikulturella 

vården. 

 

 

Hög 
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Tidskrift 
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Syfte Metod Resultat Kvalitet 

3. Hjelm, K., 

Isacsson, Å., & 

Apelqvist, J 

(1998) 

 

Sverige 

 

 

 

Practical Diabetes 

International: 

Healthcare 

professionals’ 

perceptions of 

beliefs about health 

and illness in 

migrants with 

diabetes mellitus 

Syftet med studien var 

att utforska 

vårdpersonals 

uppfattningar av 

skillnader mellan 

invandrare och svenska 

patienter med diabetes 

när det gäller patientens 

tro om hälsa och 

sjukdom. 

Semi strukturerat 

frågeformulär med 

obegränsade frågor. 

149 läkare och 

sjuksköterskor inom 

specialiserade 

diabetes kliniker 

deltog i studien  

37 % av de tillfrågade ansåg att det 

fanns en skillnad hur vårdpersonal 

uppfattade skillnad mellan 

invandrare och svenskar medan 

34.8% inte ansåg att det var någon 

skillnad. Anledningen till dessa var 

kulturella skillnader och sämre 

kunskap om kroppen bland 

invandrare än svenskar.  

 

 

Hög 

4. Hultsjö, S., & 

Hjelm, K.  

(2005) 

 

Sverige 

 

International Council 

of Nurses: 

Immigrants in 

emergency care: 

Swedish health care 

staff’s experiences  

Syftet med studien var 

att identifiera om 

personal i antingen 

somatisk eller 

psykiatrisk akutvård 

upplevde problem i 

vården av invandrare 

och om de gjorde det, 

jämföra dessa problem. 

En explorativ 

studiegrupp där 25 

sjuksköterskor, 

undersköterskor och 

ambulansförare blev 

intervjuade. 

Det framkom i intervjuerna att det 

fanns skillnad i vilka problem de 

olika personalgrupperna stötte på. 

Speciellt var det asylsökande 

flyktingar som personalen hade 

problem med. Det var framförallt 

språkliga och kulturella 

 

 

Hög 
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År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

5. Høye, S., & 

Severinsson, E.  

(2008) 

 

Norge 

 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing: Intensive 

care nurses’ 

encounters with 

multicultural 

families in Norway: 

An exploratory study 

Syftet med studien är att 

undersöka intensivvårds- 

sjuksköterskans 

uppfattning i mötet med 

familjer och patienter 

med mångkulturell 

bakgrund.  

En deskriptiv och 

explorativ studie. 16 

sjuksköterskor deltog i 

intervjuer.  

I intervjuerna kommer det fram 

olika problem och utmaningar 

som sjuksköterskorna har stött på 

när de vårdat personer från andra 

länder med annan kultur. I de 

flesta fall är dock 

sjuksköterskorna nöjda med den 

vård de kunnat ge patienten 

 

 

Hög 

6. Michaelsen, J.J., 

Krasnik, A., 

Nielsen, S.A., 

Norredam, M., & 

Torres, A-M. 

(2004).  

 

Danmark  

Scandinavian 

Journal Public 

Health: Health 

professionals’ 

knowledge, attitudes, 

and experience in 

relation to immigrant 

patients: a 

questionnaire study 

at a Danish hospital  

Syftet med studien är att 

identifiera vilka 

skillnader det är bland 

olika personalkategorier i 

attityder, kunskap, 

erfarenheter och 

kommunikation när det 

gäller invandrarpatienter 

i för att identifiera 

potentiella barriärer för 

effektiv behandling och 

vård av 

invandrarpatienter     

En kvantitativ studie 

där forskarna skickade 

iväg ett frågeformulär 

till 1012 anställda på 

ett sjukhus i Danmark. 

Läkare, sjuksköterskor 

och vårdbiträde deltog i 

studien. 

Resultatet visade att det fanns en 

stor skillnad i olika 

personalkategorier. 

Kommunikationen var det som 

uppfattades som svårast, därefter 

upplevelsen av att patienterna 

inte förstod och tog till sig råd 

som gavs. Vårdbiträdena var de 

som var mest negativa i mötet 

med invandrarpatienter. 

 

 

Hög 
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7. Ozolins, L-L., & 

Hjelm, K.  

2003 

Sverige 

 

 

 

Clinical 

Effectiveness in 

Nursing: Nurses’ 

experiences of 

problematic 

situations with 

migrants in 

emergency care in 

Sweden 

Syftet var att undersöka 

och beskriva 

sjuksköterskornas 

rapporter om situationer 

med invandrare i 

akutsjukvård som 

upplevts som 

problematiska.  

En explorativ deskriptiv 

studie. 49 

sjuksköterskor beskrev 

deras upplevelser i 64 

situationer där SSK 

upplevt problem i 

vården av invandare. 

Det framkommer nio 

huvudkategorier, svårigheter 

med annorlunda beteende, 

språkbarriärer, svårigheter 

relaterat till kontakt med 

anhöriga, beroende av 

myndigheter, komplicerade 

organisatoriska faktorer, 

svårigheter relaterade till 

könsroller, hotfulla situationer 

och problem relaterade till 

patienternas tidigare erfarenhet 

av våld  

 

 

Hög 

8. Skott, C., & 

Lundgren, S.M. 

(2009) 

 

Sverige 

 

Nursing Inquiry: 

Complexity and 

contradiction: home 

care in a 

multicultural area 

Syftet med studien var att 

undersöka betydelsen av 

erfarenhet hos 

hemsjukvårdssjuksköters

kor i ett mångkulturellt 

område.  

Hermeneutisk kvalitativ 

studie. 5 sjuksköterskor 

med olika lång 

erfarenhet intervjuades.  

I intervjuerna tar 

sjuksköterskorna upp olika 

situationer de varit med om. Att 

de alltid måste vara förberedda 

på de oväntade och att de oftast 

behöver träffar hela familjen 

under deras besök hos patienten 

vilket både är en fördel och 

nackdel. Fördomar och rykten de 

hört av bl.a. kollegor har ofta 

blivit motbevisade och deras syn 

på invandare har förbättrats.  

 

 

Hög 
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9. Wachtler, C., 

Brorsson, A.,& 

Troerin, M. 

(2006) 

 

Sverige 

Family Practice: 

Meeting and treating 

cultural difference in 

primary care: a 

qualitative interview 

study. 

Syftet med studien var att 

undersöka hur 

konsultationer av 

invandrarpatienter förstås 

av allmänläkare och hur 

allmänläkare hanterar 

dessa konsultationer. 

En kvalitativ studie 

med ett 

konstruktivistiskt 

tillvägagångssätt för 

analys och tolkning. 

Semistrukturerade 

intervjuer användes. 20 

allmänläkare (10 

kvinnor och 10 män) 

deltog i intervjuerna. 

Allmänläkarna ansåg att 

frånvaron av ömsesidig 

förståelse var det största 

problemet i mötet med 

invandrarpatienten och att den 

kulturella aspekten var en av 

orsakerna som låg bakom. För 

att hantera dessa undvek många 

av allmänläkarna de kulturella 

aspekterna och försökte 

behandla alla patienter som 

individer.  

 

 

Hög 

 


