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Sammanfattning    

Eftersom Sverige är ett mångkulturellt land är det vanligt att sjukvårdspersonalen träffar 

och ger vård till patienter med utländsk bakgrund. Invandrarna har oftast med sig en 

annan kultur som uttrycks med ett annat beteendemönster såsom religiösa övertygelser 

och språk. Enligt litteratur och tidigare forskning beaktas inte den andliga och 

kulturanpassade vården av sjukvårdspersonal, fastän det finns modeller för 

transkulturell omvårdnad som är tillgängliga. Detta skapar onödiga lidanden för de 

individer som har ett annat kulturellt ursprung, därför är det viktigt att sjuksköterskorna 

tar hänsyn till olika faktorer som påverkar vårdandet. Syftet med studien var att beskriva 

vilka tankar och upplevelser patienter med utländsk bakgrund har kring migration, hälsa 

och ohälsa samt när de möter sjukvården. Författarna valde att göra en litteraturöversikt 

för att undersöka befintlig kunskap inom detta område. Fjorton artiklar analyserades. I 

resultatet identifierades 11 teman fördelade på tre områden: Att vara invandrare, 

Förväntningar och Mötet med vården. Det framkom att ämnet är väldigt komplext. 

Tidigare erfarenheter, integrering, traditioner och religioner var avgörande för hur 

patienter upplevde vården och vad de kände. Bemötande upplevdes i stort sett bra, men 

det framkom att problem i kommunikationen var den mest hindrande faktorn. Ibland 

upplevde patienterna diskriminering, vilket innebar att vårdarens kulturella kompetens 

var ofullständig. I diskussionen framkommer att vården bör vara personcentrerad och 

fokusera på patienternas livsvärld. Inom ramen för livsvärlden är patientens erfarenheter, 

kulturella traditioner och religion i centrum. Vårdgivarens perspektiv uppmärksammas 

och resonemangen ledde fram till att kulturella skillnader och språkhinder utgör de 

gemensamma problemen. Den kulturella kompetensen inom vården är därför såväl 

utmanande som betydelsefull för att kunna tillfredsställa en bra och jämlik vård. 

 

Nyckelord: invandrare, utländsk bakgrund, patient, upplevelser, transkulturell, 

kulturkompetens, religion, språkbarriär 
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INLEDNING 

“Ingen flykt kan göra dig fri. 

De möter på nytt vid nya vägar. 

Du har inget val.  Du måste förbi.” 

 /Karin Boye/ 

 

I dag finns det många flyktingar som lämnar sina hemländer. Enligt Migrationsverkets 

statistik kommer den majoritet som flydde till Sverige under år 2015-2016 från Syrien, 

Irak och Afghanistan. Det är inte bara somatiska sjukdomar som de kan ha med sig, 

utan även rädsla, psykiska åkommor eller brist på tillit till människor. 

Folkhälsomyndigheten är i stort sett koncentrerad på att undvika smittspridning, därför 

ligger mest fokus på vaccinationer och riskbedömningar av flyktingar. Författarna till 

detta arbete utgår från en vårdvetenskaplig bas och strävar efter att skapa en helhetsbild. 

Vi lägger fokus på deras livsvärld, med de känslor och erfarenheter som de bär med sig, 

och tar hänsyn till deras kulturella bakgrund, med annat språk samt religion som de 

tillhör. 

Båda författarna som skriver detta arbete har också utländsk bakgrund. Föräldrarna till 

en av oss kom till Sverige på 60-talet som arbetskraft, den andra kom för att studera och 

stannade kvar i Sverige. Vi har olika religioner, kultur och språk vilket gör att vårt 

bemötande av utländska patienter kännetecknas av en viss förförståelse. Detta i sin tur, i 

kombination med vår vårdvetenskapliga utgångspunkt, väcker vårt intresse för 

invandrares upplevelser av bemötanden i vården. Eftersom Sverige är ett mångkulturellt 

land, möter sjukvårdspersonal inte sällan människor med en utländsk bakgrund. Av 

denna anledning är det viktigt att kunna ge en kulturellt anpassad vård och skapa 

förutsättningar för jämlik vård för alla, oavsett olika kulturella rötter. Genom att 

genomföra en litteraturöversikt kommer vi att kunna känna till vad personer med 

utländsk bakgrund kan uppleva när de blir patienter. Vårt mål är att sammanställa 

befintlig kunskap i området och skapa en ny kunskap. 

 

 

BAKGRUND 

Att ha en utländsk bakgrund 

I Sveriges historia, innan 30-talet, präglades migrationen mest av dem som lämnade 

Sverige för att bo utomlands. Svenskarna utvandrade framför allt till USA på grund av 

brist på arbete och bostäder i hemlandet. Det var först efter 30-talet som invandringen 

började expandera, med någon minskning under 70-talet när industrin försämrades, men 

ökades återigen under 80- och 90-talet. Under 2016 hade invandringen sin höjdpunkt 

med så många som 163 005 som invandrade till Sverige, i slutet av året bodde ca 1,7 

miljoner invandrare i Sverige. Den största gruppen av immigranter kom från Syrien. 

Andra länder var Eritrea, Polen, Irak, Indien, Somalia och Afghanistan (Statistiska 

Centralbyrån 2017). 
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Den vanligaste orsaken till invandring de senaste 10 åren har varit krig i 

ursprungslandet. Statistiska Centralbyrån (SCB) definierar invandrare som den person 

som kommer att stanna i Sverige i minst ett år och har fått uppehållsrätt/tillstånd, alltså 

räknas asylsökande inte med (Statistiska Centralbyrån 2017). 

Hanssen (2007, ss. 16-17) nämner att det är Sveriges behov av arbetskraft, men även 

den politiska situationen i andra länder under olika perioder som har lett till invandring. 

Det var först efter år 1972 som invandringen präglades av flykt, då människor av olika 

nationaliteter kom till Sverige. Enligt Migrationsverkets statistik kom 78700 invandrare 

till Sverige under år 2006. Personer som har en annan nationalitet och som har blivit 

folkbokförda i Sverige kallas här för invandrare. Enligt Darvishpour och Westin (2015, 

ss. 17-19) är begreppet “invandrare” komplext och kan skapa oklarhet. Det svenska 

samhället har en vana att använda ordet för att benämna alla personer med icke-svensk 

bakgrund som bor i Sverige. Enligt författarna kan detta innebära att en invandrare inte 

släpps in i samhället utan marginaliseras och kan därför känna sig som “ingen”. 

Betydelsen av ordet “invandrare” har i själva verket en annan karaktär och betecknar en 

kortvarig status innan en person är beviljad att stanna i landet).  

Invandrarna lämnar sina hemländer av olika anledningar. En person som är tvungen att 

lämna sitt land på grund av krig kallas för flykting. Genom att lämna sina hemländer 

lämnar ofta flyktingar även sin familj och kultur de var uppfostrade i. Detta medför att 

de kan genomgå en svår period och hamna i en kris (Hanssen 2007, ss. 16-17). 

I denna litteraturstudie kommer vi att använda begreppet “invandrare”, “utländsk 

patient” och “utländsk bakgrund” för att benämna personer som är födda utomlands och 

bosatta i landet. Vi inkluderar både invandrarna som lämnar ursprungslandet av olika 

personliga skäl och flyktingar. 

 

Idé om transkulturell omvårdnad 

Det finns många teorier om transkulturell vård. Eftersom USA tidigt blev 

mångkulturellt, skapades de flesta teorier där. Anledningen till att teorier skapas är att 

öka förståelse för upplevelser och handlande, och ge förutsättningar för en god vård för 

patienterna som har en annan kultur, men även utveckla det transkulturella vårdandet 

(Wikberg 2008, s. 37). En av de mest kända omvårdnadsteoretikerna inom detta område 

var Madeleine Leininger, som kom från Nordamerika och som skapade den så 

kallade ”Soluppgångsmodellen”. Syfte och mål med Leiningers teori om transkulturell 

omvårdnad var att ge patienter med olika kultur en trygg och betydelsefull vård samt ge 

vårdarna en möjlighet att förbättra sin kulturella kompetens (Leininger 2002). 

 

Innebörder av kulturell bakgrund 

Kultur 

Begreppet kultur har sitt ursprung i latinets cultura, och ordet betecknade åkerbruk. Det 

är inget objekt eller ett fenomen. När man beskriver ordet kultur från det humanistiska 
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perspektivet är det ett redskap som bär fram individens realitet och lärdom (Illman & 

Nynäs 2005, s.21). 

Enligt Nordin och Schölin (2011, s. 17) är det vi människor som formar och bär flera 

kulturer som också omskapas över tid. I denna process är platsen där en människa 

befinner sig avgörande, men också specifika situationer eller resor kan göra kulturen 

synlig. Att erbjuda patienterna en mångkulturell vård är problematiskt då vårdarna oftast 

utgår från att kulturer är klart avgränsade och inte tar hänsyn till de variationer som kan 

finnas mellan olika individer utan betraktar en kultur på gruppnivå.  

Wikberg (2008, s. 38) nämner att faktorer som patientens bakgrund, livssituation och 

adaptation i den nya kulturen har betydelse för vårdandets utformning samt för 

patienternas känsla av välbefinnande. Men enligt författaren har tidigare forskning om 

patienters upplevelser visat att den andliga vården inte är tillräckligt beaktad av 

vårdarna och att det kulturella perspektivet ignoreras, samtidigt som vårdarna visar en 

negativ attityd under mötet med patienter med invandrarbakgrund. 

Kultur har en statisk och en interaktiv betydelse. Innebörden av begreppet statisk är att 

barnen ärver kulturen från sina anhöriga. När man ser kulturen på ett interaktivt sätt 

betyder det att kulturen är mer föränderlig då begreppet bär med sig både traditionen 

och nya skiftningar. Kultur belyser hur olika grupper av individer skiljer sig från andra 

grupper. Olika grupper har olika sätt att se på saker, olika värderingar, attityder, 

uppfattningar. Kultur blir därför synlig i olika gruppers beteende. Inom olika kulturer 

och traditioner kan god hälsa och ohälsa begripas på olika sätt. Detta påverkas även av 

sociala faktorer, som exempelvis klass, genus eller ålder. Kulturbegreppet är användbart 

inom den psykiska vården. En patient kan exempelvis beskriva sitt hälsotillstånd genom 

att uttrycka sig att ha “ormar” i magen, vilket egentligen tyder på olust. Detta kan dock 

uppfattas som psykotiskt i Sverige (Bäärnhielm 2014, ss. 20-22). 

 

Religion 

Begreppet “religion” kommer från antikens regio. Detta betyder “ återhämtning” eller 

“ binda tillbaka”, man binder till något bestämt, exempelvis Gud (Jonsson 2012, s. 27). 

Nordin och Schölin (2011, ss. 17) kallar religion ett kulturfenomen. Religion blir ofta 

närvarande när en människa insjuknar. 

Det finns ett begrepp ”själavård” som skapar förbindelse mellan religion, vård och 

omsorg. Själavård är ett synsätt som innebär att förutom kroppen vårdas också psyket 

och själen utifrån de religiösa övertygelser som en individ har. När en enskild människa 

genomgår en sjukdomsprocess kan lidandet sättas i ett större sammanhang genom 

samtal med inslag av förböner och bikt som kännetecknar den enskildes religion 

(Nordin & Schölin 2011, ss.23-24). Wiklund (2003, s. 152) lyfter betydelsen av tro, 

hopp och kärlek där en vårdgivare strävar efter ett gott vårdande. Tron kan förstås som 

en upplevelse som leder till snabbare återhämtning genom att en patient tror på att hen 

blir frisk, vilket också kan förstås som en religiös tro. En vårdare bör respektera tron 

och använda denna som hjälpmedel för tillfrisknandet.  
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Nordin och Schölin (2011, ss. 82-84, 101-104) hävdar att den religiösa omvårdnaden 

inte prioriteras under vårdförloppet, patienten blir väldigt sällan tillfrågad om sina 

religiösa behov och som konsekvens därav bär patienten ansvaret själv. Ibland håller 

patienten tyst om sina andliga önskningar för att inte skapa besvär för vårdpersonalen. 

Vissa patienter vill hellre bli uppmärksammade av personal i den religiösa aspekten. Att 

bli tilldelad en religion på grund av vårdarnas fördomar samt stereotyper händer ofta i 

vårdkontexter och patienternas behov betraktas inte på individnivå, trots att individer 

skiljer sig mellan varandra. Att prata om religion med en sjuk patient kan även vara 

problematiskt. Vårdarna är rädda för att patienten kan missuppfatta frågan och tro att 

hen är döende.  

 

Språk och kommunikation 

Kommunikation är ständigt närvarande i människans liv. Antingen kommunicerar vi 

människor genom att prata eller genom att använda våra kroppar, oberoende av om det 

är verkningsfullt eller inte. Vi delar världen med andra människor och bär på olika 

erfarenheter, som gör att en kommunikation kan utformas och varieras. I vårdandet har 

kommunikation en central roll då en vårdare samspelar med en patient. Därför bör en 

sjuksköterska vara kunnig i att kommunicera konstruktivt med patienten i centrum, för 

att åstadkomma en fungerande vård (McCabe & Timmins 2015, ss. 13-14).  

Kommunikation mellan sjuksköterska och patient bör utformas individuellt och 

bedömas kontinuerligt genom uppmärksamhet på kulturella och icke kulturella faktorer 

som kan påverka vården. Problem med kommunikation och brist på språkförståelse kan 

leda till att en sjuksköterska avstår från att kommunicera. Dock kan denna brist fyllas 

med en annan form av stöd som gester eller beröring för att på så sätt undvika känslan 

av rädsla eller isolering hos patienten. Undvikande kan också bero på patientens 

annorlunda beteende eller ovanligt höga röst som kan kopplas till den kultur patienten 

tillhör. En sjuksköterska bör trots allt inte bedöma patienten utifrån kulturella skillnader 

utan vara medveten om att hen är också unik, med sin unika kultur och bakgrund, och 

behandla patienter på ett individuellt sätt (McCabe & Timmins 2015, ss.194-196). 

Det finns olika språkliga hinder som kan leda till missförstånd mellan patienten och 

vårdaren. För en utländsk patient kan vissa ord ha en helt annan symbolisk mening än i 

mottagarlandets språk. Patienterna kan på grund av bristande språkkunskaper förenkla 

språket vilket kan leda till att de gör många språkliga fel. Särskilt i situationer där 

patienten upplever kris eller lider av sjukdom kan brister i språket medföra svårigheter 

då modersmålet upplevs mer naturligt i sådana situationer (Hanssen 2007, ss. 60-63).  

 

Interkulturell kommunikation betyder att kunna förstå vad den andra förmedlar till den 

som tar emot budskapet. Interkulturell kommunikation inom sjukvården är komplext, 

speciellt när exempelvis vårdgivaren försöker tydliggöra vad planen är för patienten 

som väntar för behandling. Vårdgivaren skall våga och känna sig trygg med att kunna 

ge budskap fastän patienten inte förstår. Samma sak gäller för patienten. Oavsett om 

patienten inte kan det svenska språket ska patienten försöka förmedla sig med några 

enstaka ord. Begreppet interkulturell kommunikation betecknar att begripa vad den 

andra ger för budskap (Bäärnhielm 2014, ss. 61-62).  
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Den kulturella kommunikationen kan präglas av kognitiva omständigheter. Kognitiva 

omständigheter handlar om när en vårdgivare och en patient pratar samma språk, 

exempelvis när de kommer från samma land, och har en gemensam begreppsvärld. 

Samtidigt som patienten och vårdgivaren kan ha denna förmågan kan det även 

förekomma tvister. När det finns ett gemensamt språk och olika förförståelse mellan 

patient och vårdgivare kan det vara lönande att i samarbete försöka reda ut vilken 

innebörd en annorlunda handling eller reaktion har. Den varierande handlingen kan 

exempelvis vara en hög röst under tilltal till läkaren när patienten talar om sin situation. 

Den höga tonen tyder på rädsla där patienten inte är medveten om sin reaktion. Läkaren 

har förförståelse för situationen, vilket leder till en god kvalité i en interkulturell vård 

för patienten. Det inräknas även att patienterna känner sig sedda, hörda och har kunnat 

kommunicera sina känslor som de hade önskat (Bäärnhielm 2014, s. 87). 

 

Kulturell syn på psykisk ohälsa 

För personer med utländsk bakgrund beskrivs det vissa avvikelser inom den psykiska 

ohälsan. De avvikelser som uppkommer är mellan kulturella miljöer och psykiska 

sjukdomar. Dessa avvikelser kan uppkomma när exempelvis patienterna lider av 

depression, där den psykiska ohälsan kan uttryckas på olika sätt utifrån kulturella 

aspekter. Depression kopplas ofta till somatiska symtom. Det kan bland annat innebära 

att patienter med utländsk bakgrund inte söker psykiatrisk vård för sin depression utan 

psykiska sjukdomar blir ofta upptäckta när patienten söker vård för somatiska symtom. 

Det är betydelsefullt att det ges respekt för individens etnicitet samt sociala och 

kulturella bakgrund. Många patienter har lämnat sina hemländer samtidigt som de har 

burit med sig sina kulturer, religioner, traditioner och vanor. Därför är det viktigt att inte 

missförstå patienten under mötet. De flyktingar som kommer till Sverige har med sig 

allvarliga trauma som kan gälla våld och lidande som de upplevt under sin flykt. 

Begreppet trauma har sitt ursprung från grekiskan och betyder “sår”. Trauman påverkar 

hälsan negativt, inte bara den psykiska ohälsan, utan det berör även den somatiska 

hälsan (Bäärnhielm 2014, ss. 100-101,132-133). 

 

Lagar och etik 

Det finns lagar i Sverige som styr hur vården skall ges. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) skall alla individer vårdas med jämlikhet med målet att 

uppnå en god hälsa. Villkor skall vara likvärdiga för samtliga medborgare, vilket skall 

leda till att vården ges med respekt för varenda individ. Vidare nämns det att vården ska 

utföras med syfte att förebygga ohälsa. Dessutom nämner Svensk författningssamling 

(SFS 1994:1219) i artikel 9 att varje enskild individ har rätt till tankefrihet. Det innebär 

till exempel valfrihet om man önskar byta sin religion. 

Begreppet etik har sitt ursprung i ordet ethos, som betyder karaktär, kultur eller individ, 

värderingar hos människan. Etiken skall leda till att individen kan leva ett sunt liv 

(Sandman & Kjellström 2013, s.24). För att åstadkomma detta bör en sjuksköterska 

under sitt yrkesutövande handla enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014) som utgör en värdegrund för handlande. Svensk 

sjuksköterskeförening (2014, s.4) betonar att en sjuksköterska ska sträva efter att skapa 
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en miljö som präglas av respekt för den enskildes värderingar, vanor och tro, men även 

att den information som ges ska anpassas till den kultur patienten har.  

Enligt Sandman och Kjellström (2013, ss. 175-176) har alla individer rätt till bra 

livskvalité och kan leva ett bra liv. Vissa individer lever ett gott sunt liv medan andra, 

av olika anledningar, lever ett sämre liv eller plötsligt kan drabbas av en oväntad 

sjukdom. Hälso- och sjukvårdens roll är att sträva efter att alla människor får stöd för att 

uppnå bra livskvalité. 

 

Vårdvetenskaplig förankring 

Individen är unik och odelbar. Helheten omfattar anknytningen som personen alltid är 

en del av. En person har med sig kulturen och en subjektiv historia som baseras på 

nutiden och kommande framtid. Helhetsperspektivet i nutiden består av exempelvis det 

som berör familj, vänner och arbete. Det framtida är en del av ens kommande planer, 

önskningar, behov och värderingar som ens livsplaner styrs av. Helhetsperspektivet 

består av en medverkande kraft som beaktande av den humanistiska människosynen 

(Birkler 2007, ss. 122-123). 

Enligt filosofen Husserl innebär livsvärlden den oreflekterade värld som en individ 

upplever från sitt eget perspektiv. Livsvärlden grundas utifrån ett synfält och den 

livsperiod en människa befinner sig i. Det man har upplevt som barn ger en annan bild 

när man blir vuxen, vilket tyder på att livsvärlden förändras med tiden. Vid möte mellan 

en sjuksköterska och en patient träffas två annorlunda världar och två olika perspektiv 

(Birkler 2007, ss. 32-33). 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 103-105) betyder ett patientperspektiv att en 

patient är specialist på sina upplevelser. Med hjälp av vårdarna som har en 

expertkunskap kan en patient finna välbefinnande. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 

108-109) nämner att patientens delaktighet inom vårdprocessen har en stor betydelse för 

att uppnå hälsa och välbefinnande. Vidare nämner författarna att det är viktigt att 

patienten är med under processens gång på grund av att allt är nytt i vårdandet. Det 

resulterar i minskad sårbarhet för individen. Det är även viktigt att vårdgivaren som är 

expert delar sin kunskap om och erfarenhet av den sjukdom patienten lider av. Dialogen 

mellan patienten och vårdaren medför att patienten blir delaktig i sin egen vård. 

Wiklund (2003, s. 155) betonar att vårdrelationen värnar vårdtagarens värdighet, vilket 

leder till att patienten får utrymme och stöd av alla insatser som ger möjlighet till 

utveckling under vårdandets gång. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Många människor har flytt till Sverige på grund 

av krig samt även av ekonomiska skäl. Eftersom antalet invandrare är så stort, kommer 

personal i vården att ofta möta patienter med utländsk bakgrund, därför upplevs detta 

ämne som aktuellt. För det mesta har patienter med utländsk bakgrund en annan kultur, 

religion och språk, vilket kan utgöra en utmaning för sjukvården.  
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En sjuksköterska förväntas kunna ge en mångkulturell vård och ha kompetens att möta 

utländska patienter. Trots att det finns teorier och modeller som kan hjälpa personalen 

att bemöta patienter med utländsk bakgrund och annan kultur på ett bra sätt, finns det 

fortfarande brister i kompetensen. Vi upplever som både intressant och viktigt att veta 

vad patienter med utländsk bakgrund har för tankar kring hälsa och ohälsa samt vad de 

upplever när de blir bemötta i vården. Detta i sin tur kan vara till hjälp för att utvärdera 

sjuksköterskans kompetens och bidra till förbättring inom den mångkulturella vården 

samt öka förståelsen för patienternas situation. För att samla kunskap som finns i ett valt 

ämne valde författarna att göra en litteraturstudie.  

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva utländska patienters upplevelser av migration, hälsa och ohälsa 

samt tankar om och erfarenheter av vård. 

 

 

METOD 

I arbetet studeras litteratur som belyser hur utländska patienters upplevelser är när de 

befinner sig i en vårdsituation samt deras tankar om hälsa och ohälsa. Författarna till 

detta arbete ville skapa en bild av befintlig kunskap inom området och därför var 

metoden en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats. Studiens uppläggning är 

baserad på Axelssons (2012, ss. 203-220) guide till en litteraturöversikt. Enligt 

Axelsson (2012, s. 205) hjälper litteraturstudier studenten att utvecklas i sin profession 

genom att lära studenten söka, utvärdera och sammanställa befintlig kunskap på ett bra 

sätt.  

 

Datainsamling 

Vi gick igenom kvalitativa forskningsartiklar för att få översikt av området som vi är 

intresserade av och vi utförde en manuell sökning där vi gick igenom referenslistor i 

litteraturen. Vid val av artiklar och litteratur gjordes en bedömning enligt Segesten 

(2012, ss. 47-56). Studier med bara kvalitativ ansats hittades och användes i resultatet. 

Vi gjorde en pilotsökning i databaser som Cinahl, Medline och högskolans egen 

sökmotor Primo. Våra sökord var: transcultural, nursing, caring, immigrants, patient 

perspective, minority, ethnic, different origin, foreign background, Sweden, refugee. 

Först gjordes sökningen utan begränsningar vilket resulterade i många artiklar vars 

innehåll inte motsvarade vårt syfte. Olika sökord kombinerades med varandra. Vidare 

avgränsades sökningen till artiklar som var mest åtta år gamla, peer-reviewed och 

skrivna på engelska. För sökningshistorik se Tabell 1 (Bilaga 1). Studierna skulle beröra 

invandrare i vuxen ålder. Tidigare litteraturöversikter användes inte då enligt Axelsson 

(2012, s. 211) tidigare litteraturstudier inte bör inkluderas i arbetet.  
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Inledningsvis gjorde författarna en sökning bland artiklarna som berör invandrare i hela 

världen. Men eftersom kvalitét av vård, hälsosystem samt migrationserfarenheter 

varierar i olika länder valde författarna att undersöka artiklar vars intervjuer 

genomfördes på skandinaviska immigranter. Sökningsområdet omfattar Sverige, Norge 

och Finland. Situationen för invandrarpatienter i andra länder tas upp och jämförs i 

diskussionen. 

Vid den inledande genomgången av studierna exkluderades artiklar från Kanada, 

Nederländerna, USA och England. Under arbetets gång exkluderades även en svensk 

studie på somaliska migranter då den beskrev bara deras förhållningssätt till diagnos. En 

annan svensk studie exkluderades på grund av att den beskrev ett möte med läkare och 

inte med sjuksköterskor. Till slut exkluderades ytterligare en svensk studie eftersom den 

enbart baserades på mötet med en diabetessjuksköterska och koncentrerades 

huvudsakligen på diabetesrådgivning.  

Den insamlade datan analyserades först genom att läsa varje artikels abstrakt. 

Anledningen till detta var att undersöka om artikelns resultat överensstämde med vårt 

syfte. Om abstrakt tycktes vara relevant lästes hela resultatet. Vissa artiklar visade att 

bara vårdarnas perspektiv belystes, då sparades artiklarna för jämförelse och eventuell 

användning i diskussionen.  

 

Dataanalys 

Alla artiklar som användes i resultatet sammanfattades i en tabell för att få en tydligare 

bild. Sammanställningen innefattar författarnas namn, årtal, land, titel, syfte, 

metod/urval och resultat, se Tabell 2 (Bilaga 2). 

De valda studiernas resultat sammanfattades på svenska och markeringar med olika 

färgpennor gjordes för identifiering av olika teman. Efter första genomläsningen 

identifierades tre områden. Det framkom vilket ämne som var dominerande i varje 

artikel och vilka teman som kunde skapas. Detta noterades separat för varje artikel 

papper, för att därefter kunna skapa en ny helhetsbild utifrån delarna.  

 

 

RESULTAT 

Syftet var att beskriva utländska patienters upplevelser av migration, hälsa och ohälsa 

samt tankar om och erfarenheter av vård. För att få en helhetsbild av utlandsfödda 

patienters tankar och upplevelser av mötet med vården inkluderar författarna 

patienternas åsikter och känslor kring bosättning och etablering i det nya landet och 

även förväntningar som de har på sjukvården. Alla intervjuade patienter i valda artiklar 

kommer från ett icke skandinaviskt land och är bosatta i Sverige, Norge eller Finland. 

Upplevelser berodde på skälen till migration, nivå av integrering och personliga 

erfarenheter, men var i stort sett gemensamma för alla. Tre områden och elva teman har 

identifierats efter analysen av insamlad data. Detta presenteras i Tabell 1. nedan. 
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Tabell 1. Resultatets olika område med tillhörande tema. 

Område Tema 

Att vara invandrare 

Livet “i exil” 

Process av etablering i det nya landet 

Betydelse av traditioner och tro i hälsa och ohälsa 

Förväntningar 

Mänskliga faktorer hos en sjuksköterska 

Vårdarnas kulturella kompetens är viktig 

En bra kommunikation mellan vårdare och patient 

Mötet med vården 

Tankar kring hälsovårdssystemet 

Kulturella skillnader 

Att bli bemött med respekt och få känslan av trygghet 

Erfarenheter av dåligt bemötande skapar lidande 

Bristande kommunikation mellan sjuksköterska och patient 

 

Att vara invandrare 

Att komma till ett nytt land innebär många förändringar. Att vara invandrare i en 

främmande miljö kan kopplas till starka känslor som beskrivs nedan. Utifrån de valda 

artiklarna konstaterades tre teman som Livet i “exil”, Process av etablering i det nya 

landet och Betydelse av traditioner och tro i hälsa och ohälsa. 

 

Livet “i exil” 

Att vara invandrare kan innebära att en person tillhör två länder - det som en person 

kommer ifrån och det som hen är bosatt i. Intervjuade flyktingar känner sig som 

främlingar i det nya landet. Känslan kan kopplas till en situation där flyktingar erfar 

livet “i exil” - detta tolkas som att trots att de bor i det nya landet är deras identitet 

fastställd och naturlig. De känner en koppling till den etniska gruppen från fosterlandet. 

Livet kännetecknas av längtan och hopp för att kunna komma tillbaka till hemlandet om 

förhållandena där blir bättre. Dock uppkommer blandade känslor kring binationaliteten 

om det gäller barn i andra generationen som är födda och uppvuxna i Sverige. Då har de 

starkare koppling och tillhörighetskänsla till det nya landet (Svenberg, Matsson & Skott 

2009).  
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Deltagarna i studien av Björk Brämberg och Nyström (2010) nämnde att det krävdes ett 

visst mod för att lämna sina hemländer som de känner väl och resa till ett främmande 

land. Enligt Seffo, Krupic, Grbic och Fatahi (2014) uttryckte flyktingar sårbarheten som 

följer av att ha blivit tvungna att lämna sina hem, släkten och sin egendom. Att fly från 

sitt hemland och flytta till en okänd miljö försämrar känslan av välbefinnande samt 

hälsan. Trots detta vill flyktingar integrera sig med det svenska samhället och känner 

stor tacksamhet, eftersom det nya landet ger möjlighet till skydd och en chans att leva i 

ett land utan krig.  

Vissa flyktingar bär med sig nostalgiska känslor medan andra har i minnet svåra 

upplevelser av kriget (Svenberg, Matsson & Skott 2009). Upplevelserna från kriget som 

vissa patienter bär med sig påverkar deras psykiska hälsa mycket negativt (Hultsjö, 

Berterö & Hjelm 2009). I studien av Hultsjö, Berterö och Hjelm (2009) beskrivs 

problematiken kring hur svårt det är att bli accepterad i sitt hemland när en person lider 

av psykisk ohälsa. I studien av Bäärnhielm (2011) framkommer att ankomsten till det 

nya hemlandet kunde bli problematisk. Förändrad livssituation där en invandrare är 

tvungen att avstå från tidigare planer kan leda till att patienten drabbas av psykisk 

ohälsa. Enligt Scarpinati Rosso och Bäänhielm (2012) kan upplevelser av lidande på 

grund av flyttning till det nya landet och minnet av kriget i hemlandet förklaras som 

bakomliggande orsak till den psykiska ohälsan. 

Behov av trygghet uttrycks som en viktig och grundläggande aspekt av livet i det nya 

hemlandet. Ett medel för att hantera längtan efter hemlandet är känslan av säkerhet och 

en säker och trygg framtidsbild, fokus ligger på att uppleva trygghet i det nya landet. 

Familjen ses som den viktigaste delen i livet, därför är kontakt med hemlandet, där 

familj och vänner bor kvar, så uppskattad (Viken, Lyberg & Severinsson 2015). 

Speciellt de äldre bosniska invandrare som har flyttat till äldreboende betonar vikten av 

känslan att vara en del av en familj. Att behålla sambandet med ursprungslandet nås 

genom böcker, konst och musik, men också genom konversation med personal som 

talar samma språk och önskan att få titta på tv-kanaler på sitt eget modersmål 

(Martinsson, Edberg & Janlöv 2013).  

 

En process av etablering i det nya landet 

En process av etablering är komplex. Integrering med det nya samhället eftersträvas för 

att få känslan av tillhörighet, dock är det lite problematiskt att skapa ett socialt nätverk 

med de skandinaviskfödda medborgarna. Vänskap med andra invandrare uppskattas 

men bra relationer med skandinaviskfödda personer eftersträvas också. Det finns en viss 

svårighet att lära känna människor med känslan av ensamhet som följd. Betydelsen av 

att vara öppen i mötet med det nya samhället betonas av invandrarna (Viken, Lyberg & 

Severinsson 2015).  

Ett nytt land ses som en ny möjlighet för att utbilda sig och få ekonomiska förmåner. 

Vikten av att kunna språket är avsevärd (Rödström & Dalheim Englund 2015; Viken, 

Lyberg & Severinsson 2015) och beskrivs som “en skatt” av äldre invandrare (Seffo, 

Krupic, Grbic & Fatahi 2014). Språkkunnighet underlättar tillgång till kunskapen om 

rättigheter som gäller i det nya landet. För vissa är det inte så nödvändigt då det finns en 

möjlighet att få en tolk (Rydström & Dalheim Englund 2015).För äldre invandrare som 
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har ett hopp att kunna komma tillbaka till hemlandet är det nya språket inte så viktigt att 

lära sig och de deltar heller inte i integrationen. Vissa skäms för att de inte kan språket 

vilket gör det omöjligt att kommunicera med grannar eller nya svenska 

familjemedlemmar (Seffo, Krupic, Grbic & Fatahi 2014). De utlandsfödda patienter 

som bor i Finland och lärt sig språket uttrycker att anpassningen till det nya samhället 

gick utan problem, medan andra som saknar såväl det finska språket som utbildning 

känner sig isolerade. Därför ses språket som den viktigaste faktorn för att bli integrerad 

och självständig (Wikberg, Eriksson & Bondas 2012). Bäärnhielm (2011) beskriver 

också problem som uppkommer när deltagaren har svårigheter med det svenska språket. 

Detta leder bland annat till brist på kunskap för att kunna söka vård. Det som blir synligt 

är att deltagarna som har utländsk bakgrund känner sig ständigt utanför samhället på 

grund av språksvårigheter (Hultsjö, Berterö & Hjelm 2009).  

Ett hinder vid integrering utgör även känslan av alienation. Diskriminering och 

fördomar får invandrarna att känna att de inte hör hemma i det nya landet (Svenberg, 

Matsson & Skott 2009). Vissa känner sig ifrågasatta och behandlade med 

misstänksamhet på grund av sin invandrarbakgrund och att inte ses “som en svensk”. 

Utländskt ursprung ses som en nackdel på arbetsmarknaden och i kontakten med olika 

myndigheter. Detta medför även att invandrarnas kunskap och utbildning från 

hemlandet nedvärderas i samhället (Björk Brämberg & Nyström 2010). Brister i språket 

orsakar känslan av förlorat personligt värde när exempelvis en patient med 

läkarutbildning inte kan uttrycka sig under ett vårdtillfälle (Seffo, Krupic, Grbic & 

Fatahi 2014). En annan deltagare i studien av Bäärnhielm (2011) som är en migrant från 

Syrien känner sig väldigt isolerad från svenska samhället, vilket leder till att personen 

inte kan vara delaktig i andra sociala aktiviteter såsom att lära sig det svenska språket.  

 

Betydelse av traditioner och tro i hälsa och ohälsa 

Processen av integrering påverkas av kulturella skillnader mellan hemlandet och det nya 

hemlandet. Vissa familjer lever i samma ojämlika förhållanden mellan män och kvinnor 

som är vanliga i ursprungslandet. Detta kan dock medföra problem om ursprungslandets 

traditioner sätts in i det skandinaviska sammanhanget. Mödrar som tidigare fick hjälp av 

hela byn i Somalia med uppfostrandet av barn medan männen försörjde familjen blev 

plötsligt ensamma hemma i det nya landet och kunde inte förvänta samma stöd. Detta 

resulterade i en känsla av irritation och skilsmässor. Därför sker en fortlöpande process 

av bearbetning av identiteter och könsroller bland somalierna för att kunna hitta en 

balans i relationerna (Svenberg, Matsson & Skott 2009). Bland invandrarna från andra 

länder har en förändring i beteende identifierats. Jämfört med hemlandet där de inte 

vågade uttrycka sina åsikter, har de blivit mer öppna och har mod att tala fritt. Detta 

resulterar i känslan av lättnad och inre harmoni (Wikberg, Eriksson & Bondas 2012). 

Att behålla egna traditioner och sin religion är lika viktigt som integreringen i det nya 

landet. Tron på en gud är en viktig aspekt och kulturella och religiösa traditioner följer 

med efter den nya bosättningen (Viken, Lyberg & Severinsson 2015). För somaliska 

flyktingar utgör religion en grund för självidentiteten och är en naturlig del av livet.Tron 

bevarar en gemensam kulturell identitet som skyddar flyktingar mot alienation samt 

skapar känslan av komfort och säkerhet, men har även en stödjande roll vid sjukdom. 

Då samlas alla runt den sjuka individen och läser Koranen som betraktas som en terapi. 
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Allt sker i enlighet med Guds vilja, dessutom finns det enligt traditionen en skadlig 

varelse jinn som är ogynnsam för hälsan och som orsakar sjukdomar, speciellt psykisk 

ohälsa (Svenberg, Matsson & Skott 2009). 

Synen på sjukdom varierar mellan invandrare. Känslan av att leva “i exil” har starkt 

samband med hur hälsan uppfattas. Bland somaliska flyktingar kopplas ohälsa till 

traditionella varelser som jiin men också till klimatändringen. Värme och ökad fysisk 

aktivitet i hemlandet upplevs som bra för hälsan, Somalierna kände sig friskare där i 

jämförelse med i Sverige. Det är inte bara det kallare klimatet som medför problem 

enligt deltagarna men även teknologi som är mer utvecklad än i hemlandet bidrar till 

minskad fysisk aktivitet (Svenberg, Matsson & Skott 2009). Synen på psykisk ohälsa 

påverkas av den kultur invandrare har. Det uppmärksammas att somalier håller psykisk 

ohälsa hemligt inom familjen så länge den drabbade inte ger synliga skador till sig själv 

eller andra. Anhöriga till dem som är drabbade av psykisk ohälsa anser att läsning av 

Koranen är viktigare och effektivare än medicinsk behandling. Den somaliska 

befolkningen har en stark tro på att religionen ger energi och underlättar i lidandet 

(Johnsdotter, Ingvarsdotter, Östman & Carlbom 2011). I studien beskrivs också de 

utländska anhörigas tro på varför deras egen anhörig lider av psykisk ohälsa, vilket är 

att de har gjort något fel i sitt förra liv. Detta leder till att hen betalar tillbaka sitt misstag 

med sjukdom i sitt nuvarande liv. Detta är erfarenheter från kulturen som närstående har 

med sig från sitt hemland. Vidare nämner familjen att den drabbade måste be till Gud 

om hjälp och att det uppstår konflikt när den drabbade istället tror på vetenskapen.  

 

Förväntningar 

Under området “Förväntningar” har författarna samlat patienternas tankar kring vad 

som förväntas från sjukvårdspersonalen under mötet. Resultatet delades in i tre teman: 

Mänskliga faktorer hos en sjuksköterska, Vårdarnas kulturella kompetens är viktigt och 

En bra kommunikation mellan vårdare och patient. 

 

Mänskliga faktorer hos en sjuksköterska 

Patienter beskriver att respekt från personalen är nödvändigt för ett meningsfullt möte. 

Respekt ses som en grund i alla mänskliga relationer. Det är viktigt att sjuksköterskans 

personliga egenskaper som vänlighet, öppenhet i attityd och engagemang i tvärkulturell 

vård visas under mötet (Gashasb Tavallali, Jirwe & Nahar Kabir 2016). Patienter 

betonar att de förväntar sig att de ska betraktas och förstås som individer och inte på 

gruppnivå. Att en vårdare visar öppenhet utgör en bättre utgångspunkt för patientens 

deltagande och kopplas till en respektfull inställning. Deltagande tolkas som att tas på 

allvar av personalen och vara i fokus (Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010). 

 

Vårdarnas kulturella kompetens är viktig 

Vårdarna förväntas ha en grundläggande kunskap och känslighet för patienternas olika 

bakgrunder under det tvärkulturella mötet, men även att de ska kunna se individuella 

variationer inom en viss kultur genom att aktivt lyssna och visa intresse för patienten. 
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Att en vårdare kan anpassas till ett mångkulturellt samhälle som vi lever i beskrivs som 

nödvändigt. Etniska minoriteter som bor i Sverige kortare tid anser att en sjuksköterska 

bör ha en allmän kunskap om de större etniska grupper som invandrar till landet. Även 

religion spelar här en stor roll, speciellt vid en svår sjukdom. Patienter lägger då större 

vikt vid att vårdarna respekterar samt har en viss kunskap om religiösa övertygelser, och 

handlar på det sätt som patienten önskar (Gashasb Tavallali, Jirwe & Nahar Kabir 2016). 

Enligt studien där invandrare i Finland intervjuades om erfarenheter av vård förväntas 

inte sjuksköterskan att ha en kunskap om deras kultur eller språk. Inte heller frågan om 

patientens andliga behov är nödvändig då religiösa övertygelser anses vara privata 

(Wikberg, Eriksson & Bondas 2012). 

 

En bra kommunikation mellan vårdare och patient 

De intervjuade önskar att det finns en tydlig och fungerande kommunikation både 

mellan vårdtagarna och personalen, och bland personalen (Björk Brämberg, Nyström & 

Dahlberg 2010; Gashasb Tavallali, Jirwe & Nahar Kabir 2016). Patienter poängterar att 

vårdarna bör vara känsliga för språkbarriären (Gashasb Tavallali, Jirwe & Nahar Kabir 

2016), har färdighet att övervinna språkhinder och kan möjliggöra för patienter att 

uttrycka sina behov och ställa frågor för att få en känsla att de behandlas 

tillfredsställande (Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010). Att fånga personalens 

uppmärksamhet, tas på allvar och få bekräftelse betonas som en viktig del av en 

fungerande kommunikation. Icke-verbal kommunikation som kroppsspråk och 

ögonkontakt tycks vara lika viktigt som verbal konversation då känslor kan uttryckas 

genom kroppen (Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010). 

Både patienternas egna och sjuksköterskans språkkunskaper är väsentliga under ett 

vårdmöte (Gashasb Tavallali, Jirwe & Nahar Kabir 2016). Vissa utländska patienter 

accepterar sin situation där en fullständig förståelse är omöjlig och kommunikation inte 

fungerar som den skall (Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010). För andra har det 

stor betydelse att kvinnliga vårdgivare och tolk finns tillgängliga (Wikberg, Eriksson & 

Bondas 2012) eller att det finns tvåspråkiga vårdare med samma utländska bakgrund 

(Gashasb Tavallali, Jirwe & Nahar Kabir 2016). Om en tolk används förväntas den att 

vara professionell samt att kunna förmedla tolkningen rätt och med noggrannhet 

(Krupic, Hellström, Biscevic, Sadic & Fatahi 2016). 

 

 

Mötet med vården 

Invandrarnas upplevelser av mötet med vården är olika och innefattar både fördelar och 

nackdelar. Området “Mötet med vården” delades in i fyra teman: Tankar kring 

hälsovårdssystemet, Kulturella skillnader, Att bli bemött med respekt och få känslan av 

trygghet, Erfarenheter av dåligt bemötande skapar lidande och Bristande 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient. 
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Tankar kring hälsovårdssystemet 

De flesta intervjuade uttryckte sin tacksamhet till det nya hemlandet och har positiva 

tankar kring det väl fungerande hälsovårdssystemet (Viken, Lyberg & Severinsson 2015; 

Rydström & Dalheim Englund 2015; Wikberg, Eriksson & Bondas 2012; Krupic, 

Hellström, Biscevic, Sadic och Fatahi 2016). 

Äldre bosniska invandrare från studien av Seffo, Krupic, Grbic och Fatahi (2014) anser 

att Sverige är det bästa landet som väl tar hand om äldre människor när de inte längre 

kan klara sig själva. På liknande sätt tänker utländska kvinnor som precis fått barn och 

som uppger att det norska hälsosystemet fungerar bra för nya mammor (Viken, Lyberg 

& Severinsson 2015). För vissa är vården i Sverige konstig och okänd men patienterna 

uttrycker ändå stor tacksamhet att de kan bli korrekt och adekvat behandlade när det 

behövs och uppskattar den jämlikhet som vården förmedlar (Rydström & Dalheim 

Englund 2015). Däremot upplevde en flykting att sjukvården i Sverige fungerar bara för 

dem med konkreta fysiska problem (Björk Brämberg & Nyström 2010). Tacksamhet 

uttrycktes även av nya mammor i Finland i studien av Wikberg, Eriksson och Bondas 

(2012) där tillgång till bra omvårdnad och material uppskattas. Dock uttryckte vissa 

mammor sin okunskap om hälsovårdssystemet som leder till förvirring kring skillnader 

mellan de olika yrkeskategorier som de träffade under vårdtillfällen. De upplever 

jämlikhet, dock uttrycks det att finska mammor kan ha lättare tillgång till information. 

Intervjuade invandrare i studien av Krupic, Hellström, Biscevic, Sadic och Fatahi (2016) 

uppger att de är nöjda med vårdorganisationen och tacksamma för tolktjänster och 

tillgång till kvinnliga tolkar. 

Det skandinaviska hälsovårdssystemet jämförs ofta med vården i hemlandet. Vissa 

patienter beskriver att vården i hemlandet inte är fokuserad på individen, mötet sker i ett 

snabbt tempo, med ilska och skrik i bakgrunden. Resurser i fosterlandet är inte 

tillräckliga för alla och därför är vissa tvungna att vända sig till den dyra privata sektorn. 

Dock vänder sig vissa patienter till läkare från hemlandet om förtroendet till de svenska 

vårdgivarna är otillfredsställande (Rydström & Dalheim Englund 2015).  

 

Kulturella skillnader 

Utländska patienter upplevde oftast att vårdarnas kunskap om deras kultur var tillräcklig 

(Gashab Tavallali, Jirwe & Nahar Kabir 2016). Enligt invandrarna är kulturell 

kompetens ett måste i landet där det finns så många invandrare. Samtidigt understryktes 

att patientens kunskap om den svenska kulturen är lika viktig och påverkar det 

tvärkulturella mötet. Patientens bristande kunskap om kulturen i det nya hemlandet kan 

ha negativ inflytande på relationen med sjuksköterskan då patienten kan avstå från att 

ställa vissa frågor som hen inte tycker är relevanta i vårdarens kultur. När vårdarna 

visade intresse för patientens kultur sågs det som positivt (Gashab Tavallali, Jirwe & 

Nahar Kabir 2016). Patienternas religiösa övertygelser kritiserades inte utan vårdarna 

visade respekt när exempelvis familjemedlemmar lade Koranen under patientens kudde 

(Gashab Tavallali, Jirwe & Nahar Kabir 2016). Oftast upplevdes det ingen rasism, 

diskriminering eller fientlighet (Wikberg, Eriksson & Bondas 2012). Att träffa en 

sjuksköterska med samma ursprung sågs som en positiv händelse och skapade en viss 

samhörighet då vårdare och patient delade samma erfarenhet av att vara invandrare 
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(Gashab Tavallali, Jirwe & Nahar Kabir 2016). Även äldre på ett äldreboende 

uppskattade när de träffade personal som kommer från samma land och pratar samma 

språk (Martinsson, Edberg & Janlöv 2013). 

Ibland resulterade kulturella skillnader i dåliga upplevelser hos invandrarna (Gashab 

Tavallali, Jirwe & Nahar Kabir 2016; Wikberg, Eriksson & Bondas 2012). Kulturella 

skillnader var synliga i olika beteendemönster som kan vara specifika för ett visst land. 

Svenska sjuksköterskor upplevdes inte visa sina känslor på samma sätt som invandrarna, 

vilket resulterade i att sjuksköterskornas beteende misstolkades (Gashab Tavallali, Jirwe 

& Nahar Kabir 2016). Sjuksköterskor frågade oftast inte om andliga behov (Wikberg, 

Eriksson & Bondas 2012). Dessutom tillfrågades inte så ofta nyblivna mammor i 

Finland om sin bakgrund (Wikberg, Eriksson & Bondas 2012). Finska traditioner 

utgjorde en utgångspunkt för de flesta sjuksköterskor. Mödrarnas unika behov 

uppmärksammades inte, trots att de flesta mammorna var mer traditionsbundna till sitt 

hemland. Ibland behandlades patienter utifrån stereotyper om olika nationaliteters 

egenskaper (olika uttryck av smärta kopplades till olika nationaliteters egenskaper).  

Invandrarkvinnor i studien av Viken, Lyberg och Severinsson (2015) blandade och 

nyttjade både norska traditioner och religiösa och kulturella traditioner från hemlandet. 

De upplevde vissa norska råd som bra men kände trygghet genom att följa råd från 

ursprungslandet. Somaliska flyktingar i studien av Svenberg, Mattsson och Skott (2009) 

uppger att deras tankar kring hälsan är förenade med erfarenheter av att leva i exil. 

Religiösa traditioner utgör en utgångspunkt vid sjukdom där läsning av Koranen tros 

vara en förstahandsterapi samt jinn-varelser tros orsaka en sjukdom. 

 

Att bli bemött med respekt och få känslan av trygghet 

De flesta patienter upplevde mötet som respektfullt, kände trygghet och förtroende 

(Gashab Tavallali, Jirwe & Nahar Kabir 2016; Rydström & Dalheim Englund 2015; 

Wikberg, Eriksson & Bondas 2012). Äldre invandrare på ett äldreboende i studien av 

Martinsson, Edberg och Janlöv (2013) upplevde att de inte diskriminerades på grund av 

sin bakgrund. Patienter i studien av Rydström och Dalheim Englund (2015) uppfattade 

också mötet som respektfullt. De blev lyssnade på och togs på allvar. Dessutom sågs 

vårdarna som “professionella vänner”, som stödjer, ger information och råd (Wikberg, 

Eriksson & Bondas 2012). Vården kännetecknades av valmöjlighet samt anpassning till 

individuella önskemål. Trygghet upplevdes när en patient fick samma vårdare. Även om 

det uppstod små misstag, korrigerades detta så att inga negativa känslor kvarstod efter 

vårdmötet. Kvinnor i studien av Viken, Lyberg och Severinsson (2015) uppfattade 

omsorgen som positiv och full av kärlek, med bra fungerande rutiner och uppföljning. 

I studien av Björk Brämberg och Nyström (2010) kännetecknades mötet av förståelse, 

stöd och möjlighet att ställa frågor. Patienter från studien av Rydström och Dalheim 

Englund (2015) var nöjda med information som gavs samt uppskattade tillämpad 

utbildning i form av bilder och broschyrer. Föräldrarna till barn med astma hade bra 

möjligheter att engageras i barnens vård och deras kunskap respekterades. Vissa 

invandrarkvinnor i studien av Björk Brämberg, Nyström och Dahlberg (2010) berättade 

att sjuksköterskor pratade på ett speciellt anpassat sätt samt betraktade patienter inte 
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utifrån sjukdomen utan som individer och med respekt. Sjuksköterskor sågs som 

experter och förmodades göra sitt bästa, därför avstod vissa kvinnor från eget aktiv 

deltagande då de kände sig vara i säkra händer. 

 

Erfarenheter av dåligt bemötande skapar lidande 

Det fanns även erfarenheter av dåliga bemötanden (Hultsjö, Berterö & Hjelm 2009; 

Viken, Lyberg & Severinsson 2015; Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010; 

Martinsson, Edberg & Janlöv 2013; Rydström & Dalheim Englund 2015). Vissa 

vårdgivarna ville inte lyssna på negativa upplevelser eller erfarenheter som patienter har 

med sig från sitt förflutna (Hultsjö, Berterö & Hjelm 2009). Brist av respekt upplevdes 

ibland av föräldrar till för tidigt födda barn i studien av Viken, Lyberg och Severinsson 

(2015). De kände sig diskriminerade, upplevde obehag, och kände sig uteslutna från 

deltagande i barnets vård. Attityden hos vissa vårdare fick föräldrarna till sjuka barn att 

känna sig nedvärderade och som främlingar. Föräldrarna blev därför både osäkra och 

ledsna. 

I vissa fall beskrevs även personalens kompetens som bristande. Föräldrarna fick ibland 

felaktiga svar om barnets tillstånd och ibland upplevdes inte den medicinska hjälpen 

som relevant (Rydström & Dalheim Englund 2015). Äldre invandrare på ett 

äldreboende upplevde ibland personalen som stressad och avvaktade därför med att 

uttrycka sina önskemål och behov (Martinsson, Edberg & Janlöv 2013). 

Invandrarkvinnor i studien av Björk Brämberg, Nyström och Dahlberg (2010) upplevde 

att vissa sjuksköterskor betraktade de som objekt eller som “en grupp av kroppsliga 

symtom” och informerade patienterna otillräckligt. Detta var förenat med ökad lidande 

samt känslor som frustration, osäkerhet, besvikelse och misstro hos invandrarkvinnor. 

Dessa känslor omöjliggjorde delaktighet, men fördröjde även processen av 

återhämtning och skapade ett tyst lidande. 

 

Bristande kommunikation mellan sjuksköterska och patient 

I de flesta studierna beskrev patienterna erfarenheter av bristande kommunikation 

(Gashab Tavallali, Jirwe & Nahar Kabir 2016; Wikberg, Eriksson & Bondas 2012; 

Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010; Rydström & Dalheim Englund 2015). 

Språkhinder hade ett dåligt inflytande på känslan av säkerhet och förtroende till 

vårdgivarna. Brister i egna kunskaper ledde även till svårigheter att uttrycka sig själv 

och gav en känsla av skam (Gashab Tavallali, Jirwe & Nahar Kabir 2016). Vissa 

sjuksköterskor skrattade åt patienternas frågor vilket gjorde att patienterna kännde sig 

dumma (Wikberg, Eriksson & Bondas 2012). Språksvårigheter påverkade även 

patientens möjlighet till delaktighet negativt. En bristande kommunikation resulterade i 

passiv vård och minskad delaktighet (Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010). 

Språkhinder tycktes minska chansen att få adekvat hjälp (Rydström & Dalheim Englund 

2015). Även om sjuksköterskor försökte kommunicera med utländska patienter icke-

verbalt var kommunikationen fortfarande bristande (Wikberg, Eriksson & Bondas 2012). 

Detta ledde till att den information som gavs var otillräcklig vilket resulterade i 

missförstånd. I studien av Rydström och Dalheim Englund (2015) upplevde vissa 
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patienter att deras försök att kommunicera med bristande svenska inte alltid 

uppskattades av personal. Däremot kunde mötet med sjuksköterskor som inte 

behärskade det svenska språket lämna negativa upplevelser hos de utländska patienterna 

(Gashab Tavallali, Jirwe & Nahar Kabir 2016). 

En dialog med utländska sjuksköterskor som pratar samma språk resulterade i en 

fungerande informationsöverföring (Gashab Tavallali, Jirwe & Nahar Kabir 2016). I 

studien av Hultsjö, Berterö och Hjelm (2009) tydliggjordes att vårdtagare skulle kunna 

kommunicera sina problem bättre genom att tala ett gemensamt språk med 

vårdpersonalen. Detta möjliggör att de skulle kunna uttrycka sina känslor tydligare när 

de kommunicerar med varandra. 

Uppfattningar om användning av tolk varierade. De flesta patienter uttryckte dåliga 

erfarenheter av användning av tolk (Rydström & Dalheim Englund 2015; Seffo, Krupic, 

Grbic & Fatahi 2014; Krupic, Hellström, Biscevic, Sadic & Fatahi 2016). En del 

patienter oroade sig för att tolken kan översätta fel eller inte håller sekretessen utanför 

sjukhuset. En del kände att tolken hindrar kontakt med en vårdare (Rydström & 

Dalheim Englund 2015). Äldre bosniska invandrare uttryckte att det är känsligt att prata 

om sina symtom genom tolken, men även att tolken inte kommer i tid eller inte pratar 

samma språk som patienten, något som resulterade i att översättningen inte var korrekt 

och tog längre tid (Seffo, Krupic, Grbic & Fatahi 2014). Invandrarna i studien av Krupic, 

Hellström, Biscevic, Sadic och Fatahi (2016) hade negativa erfarenheter av användning 

av tolk. Deras upplevelser visade att tolken var arrogant och icke-professionell. Att 

tolken kom försent eller inte alls kopplades till känslan av ångest, frustration och stress 

som gjorde situationen svår. Tolken tycktes sakna intresse för sitt arbete, visade ibland 

negativa reaktioner på vad patienter sa eller hade problem med specifik terminologi så 

att mötet blev ombokat vid sådana tillfällen.  

Vissa studier visar positiva erfarenheter av användning av tolk (Hultsjö, Berterö & 

Hjelm 2009; Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010).Författarna beskriver den 

positiva upplevelsen av tolken som de utrikesfödda deltagarna fick. Vissa 

invandrarkvinnor i studien av Björk Brämberg, Nyström och Dahlberg (2010) uppgav 

att tolken utgjorde ett stöd och en förutsättning för att kunna ställa frågor och få svar. 

När en tolk inte var närvarande blev det svårt att uttrycka även enkla behov som att få 

ett glas vatten. 

I studien av Seffo, Krupic, Grbic och Fatahi (2014) påstår de flesta äldre bosniska 

invandrarna att de får hjälp med språket av sina barn, barnbarn eller vänner och att de 

fungerar bäst som tolkar. Likaså i studien av Rydström och Dalheim Englund (2015) 

uppgav invandrarna att de litar mest på familjemedlemmar som tolkar. I studien av 

Krupic, Hellström, Biscevic, Sadic och Fatahi (2016) uppger de intervjuade att de är 

tvungna att engagera familj eller tvåspråkig personal i tolkning om en tolk inte kommer 

eller visar brist på professionalism.  

Studien av Rydström och Dalheim Englund (2015) visade även negativa upplevelser av 

att ha familjemedlemmar som tolkar. Det var ibland förknippat med sämre tillgänglighet. 

Patienter avvaktade då även hemma längre tid innan de tog kontakt med sjukvården. Det 

skapade även andra problem. Å ena sidan blev patienterna samtidigt mer passiva i sitt 
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lärande av det svenska språket när familjemedlemmar var tillgängliga för tolkning. Å 

andra sidan utgjorde en roll som tolk en viss belastning för släktingar som då blev 

tvungna att planera om sin fritid. Hela tolkningssituationen uttrycktes som kränkande 

för släktingarnas integritet. Tolkning med hjälp av en familjemedlem kändes ibland 

väldigt subjektiv då en familjemedlem känner patienten väl. Det hände ofta att en 

familjemedlem också hade bristande språkkunskaper. När en personal tolkade 

upplevdes situationen som obehaglig och stressig då det ofta kunde kopplas ihop med 

tidsbrist. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Inledningsvis hittades artiklar från hela världen som resulterade i funderingar kring 

skillnader i hälsovårdssystem mellan olika länder. Det uppfattades relevant att avgränsa 

sökningen. Därför användes sökord “Sweden” för att hitta artiklar som var gjorda i 

Sverige. Men eftersom det inte fanns tillräckligt med studier i Sverige inkluderades 

även andra skandinaviska länder som Norge och Finland. Studien av Wikberg,Eriksson 

och Bondas (2012) som gjordes inom barnomsorgen i Finland inkluderades i resultatet 

då den svarade på vårt syfte och beskrev både patienters förväntningar och upplevelser 

från möten med sjuksköterskor.  

Bara kvalitativa artiklar hittades och användes i resultatet som kan tolkas som studiens 

svaghet. Enligt Axelsson (2012, s. 104) är det en fördel när litteraturstudien består av 

såväl kvalitativa som kvantitativa tillvägagångssätt i syfte att ha ett bredare perspektiv. 

Även om författarna till denna översikt försökte avgränsa ämnet, upplevs resultatet 

fortfarande som brett. Ämnet är komplext och innefattar många teman som egentligen 

skulle kunna undersökas separat. Upplevelser att vara invandrare, kulturens/religionens 

betydelse, kommunikation, syn på psykisk ohälsa eller bemötande kan var för sig 

fungera för en vidare undersökning. Men eftersom studiens syfte var att studera 

utländska patienters tankar och upplevelser med en vårdvetenskaplig förankring, 

betraktades varje del som en pusselbit där bara syntetisering av alla bitar kan ge en hel 

bild av erfarenheter av att vara en utländsk patient.  

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet var att beskriva utländska patienters upplevelser av migration, hälsa och ohälsa 

samt tankar om och erfarenheter av vård i det nya landet. I resultatet framkom det att 

livet och etableringen i det nya hemlandet medför svårigheter för utländska patienter. 

Det är viktigt att följa traditioner från hemlandet och den religiösa tron spelar en stor 

roll för hälsan och ohälsan. För patienter med utländsk bakgrund är det viktigt att 

vårdare har respekt, kulturell kompetens och försöker upprätthålla en bra 

kommunikation trots språkbarriärer. Patienter med utländsk bakgrund uttryckte positiva 
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tankar kring hälsovårdssystemet och tacksamhet för det nya hemlandet. Patienter 

uttryckte att under mötet med vården fanns det hinder i form av kulturella skillnader och 

språkbarriär, men trots detta upplevde de flesta invandrare mötet som respektfullt. 

Vår litteraturstudie kan användas för att belysa komplexiteten i sjuksköterskeyrket när 

det gäller bemötande av utländska patienter. I det mångkulturella Sverige är detta ett 

högst aktuellt ämne att reflektera vidare kring för att försöka förbättra vården för 

utländska patienter.  

 

Livsvärlden i fokus 

Patienter vars tankar och upplevelser har beskrivits i resultatet kommer från olika länder 

och deras process av etablering ser olika ut. Resultatet visar att invandrares 

livserfarenheter influerar nuvarande situation och styr deras hållning till livet i 

främmande land (Björk Brämberg & Nyström 2010; Viken, Lyberg & Severinsson 2015; 

Rydström & Dalheim Englund 2015; Svenberg, Mattsson & Skott 2009; Seffo, Krupic, 

Grbic & Fatahi 2014; Johnsdotter, S., Ingvarsdotter, K., Östman, M. & Carlbom, A. 

2011; Scarpinati Rosso & Bäärnhielm 2012) . De uttrycker längtan, hopp och 

trygghetsbehov (Viken, Lyberg & Severinsson 2015). Enligt Dahlberg och Segesten 

(2010, s. 77) är det troligtvis omöjligt för en individ att uppleva hälsa om hen inte 

upplever mening och sammanhang i sitt liv. Detta gäller även tvärtom, vilket innebär att 

när hälsosituationen förändras och en människa drabbas av en sjukdom, förändras också 

upplevelse av mening och sammanhang. Vidare hävdar författarna att för att kunna 

hjälpa och stödja patienten i att åstadkomma en god hälsa bör en vårdare koncentrera 

uppmärksamheten mot individens värld och ha en förståelse för hur den enskildes 

erfarenheter inverkar på sammanhanget i livet (Dahlberg & Segesten, ss. 126-128). 

Därför bör patientperspektivet tillämpas i vårdandet och invandrarpatientens livsvärld 

måste sättas i fokus. En personcentrerad vård bygger på livssituationen för varje enskild 

individ och sjukvårdspersonal bör därför se personen som en helhet. I studien av Wiebe 

och Young (2011) betonas det att patientens hälsa har både emotionella, andliga och 

sociala aspekter. Vid beslutande om hur patienten kan stödjas togs hänsyn till religiös 

och social bakgrund samt invandringshistoria.  

I vissa studiers resultatet framkommer bara positiva upplevelser av bemötande (Gashasb 

Tavallali, Jirwe & Nahar Kabir 2015), andra visar både positiva och negativa (Wikberg, 

Eriksson & Bondas 2012; Viken, Lyberg & Severinsson 2015; Rydström & Dalheim 

Englund 2015; Martinsson, Edbeg & Janlöv 2013; Björk Brämberg, Nyström & 

Dahlberg 2010). Studien av Wiebe och Young (2011) där invandrare i Canada 

intervjuades bekräftar att de upplevelser som beskrivits i resultatet är vanligt 

förekommande och kan relateras till upplevelser av invandrarna i andra delar av världen. 

Det gemensamma var att patienter uttryckte tacksamhet för det nya hemlandet och 

betonade att bra bemötande och kommunikation är viktiga för en fungerande vård. 

Enligt invandrarna i studien var personalen i stort sett omtänksam, vänlig och hade ett 

icke-dömande förhållningssätt, de brydde sig och gav av sin tid. Sjuksköterskor spelade 

en stödjande roll, var uppmärksamma på att trösta och uppmuntra patienter när det 

behövdes. Allt detta underlättade för patienter att våga fråga och uttrycka sina behov. 

Stress och ångest uttrycktes om kommunikationsbarriärer uppstod i mötet. Denna studie 
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som var från ett icke skandinaviskt land (Wiebe & Young 2011) bekräftar att utländska 

patienters upplevelser är liknande i hela världen. Detta betyder för sjukvårdspersonal att 

även om det är omöjligt att bedöma alla vårdmöten som helhet, kan en belysning av 

vilka problem som är mer eller mindre förekommande  vara till hjälp för att dra 

slutsatser och förbättra sin praxis. 

I resultatet framkommer det att traditioner och den religiösa tron är essentiella i livet 

som invandrare (Wikberg, Eriksson & Bondas 2012; Svenberg, Mattsson & Skott 2009; 

Viken, Lyberg & Severinsson 2015). Vissa traditioner förändras som en följd av 

anpassning och etablering. Däremot följs vissa kulturellt betingade traditioner i 

bosättningslandet och religionen ger känslan av gemenskap och självidentitet (Svenberg, 

Mattsson & Skott 2009). I studien av Wiebe och Young (2011) införlivar en del 

utländska föräldrar till för tidigt födda barn religiösa övertygelser i vårdandet i form av 

böner, ritualer eller kontakt med andliga ledare. Däremot visar Fleming, Carter och 

Pettigrew (2008) att livet är komplext och att kulturen därför bör förstås tillsammans 

med många andra faktorer och inte separat. Det handlar om att flytta mellan patientens 

subjektiva perspektiv samt tidigare socioekonomiska erfarenheter och sociala relationer. 

Exempelvis påverkas egenhanteringen av diabetes hos Gujaratis muslimer i Indien av 

vilken klass i ursprungslandet patienter kommer från, vilka personer de har omkring sig 

och vem hen är som person. Sammanfattningsvis är det bredare livssammanhang som 

bör tas i beaktande när en sjuksköterska vårdar patienter med en annan kultur. 

Patientens livsvärld bör då stå i fokus under alla vårdmöten.  

 

Vårdgivarnas synvinkel 

Studiens resultat visar att kulturella traditioner och religion ses som viktiga aspekter av 

att vara invandrare och patient (Svenberg, Matson & Skott 2009; Viken, Lyberg & 

Severinsson 2015). De flesta invandrarna går efter sina traditioner från hemlandet både i 

vardagslivet och i sina roller som patienter. För jämförelse med resultatet hittades 

artiklar som visar sjuksköterskors perspektiv. De aspekter som var gemensamma och 

betonades både av utländska patienter och vårdpersonal var kulturella traditioner och 

kommunikationsproblem. Däremot upptäckte sjuksköterskor i studien av Dalheim 

Englund och Rydström (2012) hur kulturbundna könsroller i en viss kultur kunde 

påverka både möte och omvårdnad. Män har en dominerande position och sätter 

kvinnor i bakgrunden under samtalet. Patienter upplevdes ha fördomar om könsroller i 

vårdyrket där sjuksköterskornas roll nedvärderades och att bara läkarens råd togs på 

allvar. Detta ledde till att patienter oftare vände sig till akuten, vilket i sin tur resulterade 

i att sjuksköterskor upplevde rådgivning för den patientgrupp som både utmanande och 

nedslående. I vissa kulturer har patienter ett mer personligt förhållande till vårdmötet 

som påverkar den professionella relationen. Sjuksköterskor märkte att religiösa 

övertygelser som tro på “det onda ögat” (som orsak till ohälsa) samt en annan 

tidsuppfattning gav ett annat förhållningssätt till behandling och medicinering. Enligt 

sjuksköterskorna i studien av Akhavan (2012) finns det en kulturell konflikt mellan 

vårdarens och patienternas kulturella övertygelser och förväntningar vilket kan medföra 

missförstånd. Därför är det betydelsefullt att vara öppen, att lyssna och bygga förtroende. 

Vårdarna i studien av Dalheim Englund och Rydström (2012) uttryckte att det krävs ett 

personligt engagemang, respekt, försiktighet och empati i mötet med patienter som har 

en annan kultur. Det benämndes som “turning oneself inside out” och förklaras som att 



25 

öppna alla sinnen och hitta en nyckel till en lämplig vård för alla. De resultat från 

studier som belyser vårdarnas perspektiv kan ge en viss vägledning för hur ska vi 

bemöta patienter med utländsk bakgrund, och resultaten kan även hjälpa att med 

självkritiska ögon upptäcka egna brister.  

I de flesta studier som användes i resultatet är kommunikationsproblem och språkets 

betydelse återkommande (Gashab Tavallali, Jirwe & Nahar Kabir 2016; Wikberg, 

Eriksson & Bondas 2012; Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010). Enligt alla 

sjuksköterskor i studien av Akhavan (2012) har kommunikation en central roll i 

vårdmötet. Språket är ett avgörande verktyg för att uppnå effektiv kommunikation, 

därför är det viktigt med medicinskt utbildade tolkar. Vårdarna säger att språkbarriärer 

inte bör utgöra hinder för att ge en bra och jämlik vård. Det är samhället och 

hälsovården som bär ansvaret att erbjuda lika villkor för invandrarna genom 

språkutbildningar och tillräcklig information. Om patienter med annan bakgrund inte 

kan språket är deras kunskap om sina rättigheter begränsad och “deras röster inte kan 

höras”. Språkproblem väcker oro hos sjuksköterskor när det gäller att avgöra om 

patienten har förstått instruktionerna (Dalheim Englund & Rydström 2012).  

I resultatet framkommer det att patienter uppskattar släktingar som tolkar (Seffo, Krupic, 

Grbic & Fatahi 2014; Rydström & Dalheim Englund 2015). Erfarenheter av användning 

av tolken är i stort sett negativa (Krupic, Hellström, Biscevic, Sadic & Fatahi 2016). 

Även enligt andra studier där sjuksköterskors perspektiv lyfts fram upplevdes 

användning av tolken också som problematisk (Akhavan 2012; Dalheim Englund & 

Rydström 2012). Enligt sjuksköterskor tog det mycket kraft att under hela samtalet rikta 

ögonen mot patienten och inte mot tolken (Dalheim Englund & Rydström 2012). Alla 

som jobbar inom vården bör därför koncentrera sig att på ett anpassat sätt bidra till en 

väl fungerande kommunikation i vårdmötet med utländska patienter. Detta innebär att 

även kommunikation med hjälp av tolk bör förbättras. Detta kan bli möjligt genom 

exempelvis utveckling av tolktjänster och utbildning för sjuksköterskor i att 

kommunicera med hjälp av tolk. 

 

Kulturell kompetens - utmaning och hållbar utveckling 

Vår studie syftade till att undersöka vad patienter med invandrarbakgrund upplever när 

de möter vården och vilka tankar de har kring migration, hälsa och ohälsa. Positiva 

erfarenheter efter invandrarnas möte med sjukvården tyder på att den kulturella 

kompetensen hos personalen ligger på ganska bra nivå (Gashab Tavallali, Jirwe & 

Nahar Kabir 2016). Däremot medför de nackdelar som beskrivits i arbetets resultat en 

utmaning för sjukvården. Patienter med utländsk bakgrund uttrycker att jämlikhet i 

vården är av stort värde. Personalen är skyldig att erbjuda vård på lika villkor för alla 

enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Patienter med utländsk bakgrund bör 

stödjas i att kunna uttrycka sina förväntningar och svårigheter som uppstår i olika 

vårdsituationer så att rättvis vård möjliggörs, därför bör vården vara personcenterad. 

Blivande sjuksköterskor bör uppmuntras redan innan de börjar med sin yrkesutövning 

att ta hänsyn till kulturella skillnader och utveckla sin känslighet för kulturell kompetent 

vård. Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2017, s. 4) ska en legitimerad sjuksköterska veta att 

kulturtillhörighet påverkar individens chans att få en jämlik vård, sjuksköterskan bör 
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även förstå aspekter av och meningen med hållbar utveckling i hälso- och sjukvården. 

Kulturkompetens och känslighet för kulturella skillnader är enligt oss väsentliga för 

hållbar utveckling. Kulturellt kompetent vård med bra bemötande resulterar i minskat 

lidande men medför även bättre informationsöverföring som på lång sikt kan minska 

behovet av insatser för personer med annan kulturell bakgrund.  

I resultatet framkommer det att patienter med invandrarbakgrund förväntar sig att en 

sjuksköterska har kunskap om olika kulturer dvs har en kulturell kompetens (Gashab 

Tavallali, Jirwe & Nahar Kabir 2016) . Ingen artikel som beskriver hur svenska 

sjuksköterskestudenter uppfattar sin kulturella kompetens hittades, däremot finns det en 

ny undersökning som genomfördes på finska studenter (Repo, Vahlberg, Salminen, 

Papadopoulos & Leino-Kilpi 2017). Resultatet visade att studenterna skattade sin 

kulturella kompetens på måttlig nivå, där 74% uppgav att de var kulturellt medvetna, 

26% att de låg på en kulturellt säker nivå och ingen student upplevde sig som 

inkompetent. Det fanns en viss koppling mellan den kulturella kompetensen och 

bakgrundsfaktorer som utländskt ursprung, kunskap i ett annat språk än finska, 

deltagande i utbytesstudier eller vardaglig kontakt med olika kulturer. De studenter med 

dessa bakgrundsfaktorer skattade sin kompetens något högre. Det tyder inte bara på att 

patienternas bakgrund men även vårdarens egna erfarenheter kan påverka vårdmötet.  

I resultatet framkommer att patienter med utländsk bakgrund förväntar sig att en vårdare 

ska ha en kulturell kompetens (Gashab Tavallali, Jirwe & Nahar Kabir 2016). De 

förväntningar som patienter i resultatet har kring kulturellt kompetent vård stämmer 

med sjuksköterskors förväntningar som de har på sig själva. I Akhavan’s studie (2012) 

tycker sjuksköterskor att de bör utveckla och ständigt uppdatera sina kunskaper om 

olika kulturer för att kunna tillgodose jämlik vård. För vissa sjuksköterskor handlar 

transkulturell vård om att visa respekt och öppenhet inför mötet med andra kulturer. För 

andra handlar det om att få kunskap om olika kulturer. Vi tror att det är viktigt att alla 

sjuksköterskor utgår från samma tankesätt om transkulturell vård. Leiningers modell 

(Leininger 2002) är ett hjälpmedel för vårdpersonalen att lära sig vad en god omvårdnad 

innebär i individens kultur för att kunna ge en kulturellt anpassad vård till 

invandrarpatienter, men som varje teori måste modellen anpassas till vår vårdpraxis. 

Kulturell bakgrund ses som avgörande för känslan av välbefinnande. Därför skulle det 

vara en stor fördel om sjuksköterskor strävar efter god kulturrelaterad omvårdnad. 

Utmaningen är stor men möjliga vinster är viktigare, speciellt eftersom Sverige börjar 

bli mer och mer mångkulturellt. 

 

 

SLUTSATSER 

Vår litteraturöversikt synliggör den komplexitet som står bakom utländska patientens 

möte med sjukvården. Att vara invandrare, och speciellt flykting, innebär ett liv “i exil” 

och en längtan efter hemlandet. Känslan av trygghet hjälper invandrarna att hantera 

negativa känslor. Diskriminering, alienation, språkbarriär och problem med integrering i 

samhället ses som ett problem vid etableringen i ett nytt land. De flesta behåller bandet 

med sitt ursprungsland genom att hålla på traditioner och känna gemenskap genom 

religionen. Invandrarna förväntar sig att de behandlas med respekt och får ett bra 

bemötande. En viss kulturell kunskap, religiös uppmärksamhet och fungerande 
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kommunikation förväntas från sjuksköterskor. Sjuksköterskors kulturella kompetens 

skattades i stort sett bra. Generellt upplevs bemötandet som respektfullt där stödjande 

vård ges. Däremot erfar vissa patienter en brist på respekt och dålig attityd. Svårigheter i 

kommunikationen ses som det största problemet. 

 

 Resultatet av denna studie kan användas av alla yrkesverksamma sjuksköterskor då 

det finns stor möjlighet att träffa en patient med invandrarbakgrund i ett 

mångkulturellt land som Sverige.  

 Att ta hänsyn till kulturella skillnader och utveckla sin kulturella kompetens är 

betydelsefullt för en bra vård.  

 Litteraturstudien visar utländska patienters perspektiv och upplevelser inom 

omvårdnaden, därför kan resultatet hjälpa sjuksköterskor att förbättra sitt 

bemötande och förståelse för denna patientgrupp.  

 Sjuksköterskor kan reflektera över egna brister i mötet med utländska patienter och 

detta kan leda till utveckling och skapa grund för en meningsfull omvårdnad.  
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Bilaga 1. 

 

Tabell 1. Sökningshistoria. 

 

Databas Sökord Antal träffar Valda artiklar 

Primo Invandrare 

AND Patient 

52 2 

Cinahl Patient AND 

Immigrant 

64 1 

 Refugee AND 

Sweden 

14 1 

 Immigrant 230 4 

Medline Minority AND 

Ethnic AND 

Patient 

2413 3 

 Migrant AND 

Culture AND 

Patient 

68 3 
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Bilaga 2.  

 

Tabell 2. Artikelöversikt. 

 

Författare 

År och land 

Titel 

Syfte Metod / Urval Resultat 

Björk Brämberg, E. 

& Nyström, M.  

2010, Sverige 

To be an immigrant 

and patient in 

Sweden: A study 

with an 

individualised 

perspektive 

Syftet är att 

beskriva hur 

erfarenheter av att 

vara invandrare kan 

påverka situationen 

när man blir patient 

i 

svensk hälso- och 

sjukvård.  

En hermeneutisk 

metod användes. 

Sexton personer 

som inte är födda i 

nordiska länder 

intervjuades. 

Resultatet består av 

berättelser av sex 

deltagare med 

efterföljande 

tolkningar. 

Tolkningar visar 

olika aspekter av 

deltagares 

upplevelser  som 

patienter. 

 

Övergripande 

tolkning av 

intervjuer med alla 

16 deltagare visar 

att patienters 

tidigare 

erfarenheter 

påverkar 

upplevelser av att 

vara en patient.  

Björk Brämberg, 

E.,  Nyström, M. & 

Dahlberg, K.  

2010, Sverige 

Patient 

participation: A 

qualitative study of 

immigrant women 

and their 

experiences. 

Syftet är att 

utforska fenomenet 

"patientdeltagande"

inom ramen för den 

svenska 

hälsovården utifrån 

invandrare som inte 

pratar flytande 

svenska. 

Data samlades in 

från patienter inom 

en kommunal 

hemsjukvårdsområ

de i Sverige. 

Åtta kvinnor gick 

med på att delta. I 

sju intervjuer var en 

tolk nödvändig för 

översättningen av 

intervju. Fem 

godkända tolkar 

användes. 

Tre tema kom fram 

i resultatet: 

-Att uppleva 

delaktighet 

-Att avstå från 

delaktighet 

-Att bli berövad 

delaktighet 

 

 

Det framkom att 

språk är en viktig 

faktor för att kunna 

vara delaktig i sin 

vård.  
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Bäärnhielm S.  

2011, Sverige 

The meaning of 

pain: A cultural 

formulation of a 

Syrian in Sweden.  

Att undersöka 

användbarheten av 

etnografi i klinisk 

psykiatrisk 

diagnostisk praxis. 

Etnografi, 

fallbeskrivning. 

I resultatet 

användes en 

kulturell 

formulering som 

baseras på en 

syriskfödd kvinnans 

berättelse.   I en 

psykiatrisk 

bedömning används 

kulturell 

formulering för att 

öka förståelse för 

patientens lidande, 

med hänsyn till 

patientens kultur, 

sammanhang och 

livssituation. 

Gashasb Tavallali, 

A., Jirwe, M. & 

Nahar Kabir, Z. 

2016, Sverige 

Cross-cultural care 

encounters in 

pediatric care: 

minority ethnic 

parents’ 

experiences. 

Syftet är att 

beskriva 

förväntningar och 

erfarenheter av 

tvärkulturella 

vårdmöten 

bland föräldrar från 

etniska minoriteter i 

svenskt pediatrisk 

vård. 

Kvalitativ design, 

semi-strukturerade 

intervjuer. 

12 föräldrar från 9 

olika länder med 

minoritets etnisk 

bakgrund, som 

pratar svenska och 

har ett barn som 

vårdas på en 

pediatrisk 

avdelning i 

sjukhuset i 

Stockholm. 

I resultatet 

framkom tre 

kategorier: 

-grundläggande i 

omvårdnad (respekt 

till andra; klinisk 

kunskap) 

-kulturell känslighet 

och förståelse 

(känslan av 

säkerhet, lättnad 

och självförtroende; 

känslighet för 

kulturella 

skillnader; kulturell 

kunskap) 

-påverkan av 

förhållandena 

(okunskap kring 

majoritetes kultur; 

okunskap kring 

majoritetes 

vårdkultur; 

kommunikation och 

språkbarriär; 

tillgång till 

multietniska och 

tvåspråkiga 

vårdare; 

sjuksköterskors 

erfarenheterav 
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kulturella 

skillnader) 

 

Hultsjö, S., Berterö, 

C. & Hjelm, K. 

2009, Sverige 

Foreign-born and 

Swedish-born 

families´ 

perceptions of 

psychosis care. 

Syftet med studien 

var att beskriva hur 

utrikesfödda och 

svenskfödda 

familjer som bor i 

Sverige uppfattar 

psykiatrisk vård.  

11 utrikesfödda och 

15 svenskfödda 

familjemedlemmar 

intervjuades och 

data analyserades 

med hjälp av ett 

fenomenografiskt 

tillvägagångssätt.  

I resultatet 

framkom kategorier 

som: 

-Att ta ansvar (att ta 

ansvar för praktiska 

problem; rollbyte i 

familj) 

-Tillgång till vård 

(väntan på 

information och 

erbjuds chansen att 

vara engagerade i 

vården; erfarenheter 

av psykiatrisk vård 

i andra länder än 

Sverige; 

uppfattningar om 

brist på resurser i 

psykosvård; brist på 

efterfrågan från 

vården på personen 

med psykos; möten 

på lika villkor) 

-Attityder till 

psykos (svårigheter 

att acceptera 

psykosen och dess 

konsekvenser; 

familjer påverkas 

negativt av 

attityderna till 

psykos bland 

människor i 

samhället; ha 

förståelse och 

kunskap om 

psykos) 
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Johnsdotter, S., 

Ingvarsdotter, K., 

Östman, M. & 

Carlbom, A. 

2011, Sverige 

Koran reading and 

negotiation with 

jiin: strategies to 

deal with mental ill 

health among 

Swedish Somalis. 

Syfte var att  

undersöka 

traditionella 

somaliska begrepp 

av psykisk ohälsa. 

Kvalitativa 

intervjuer 

genomfördes med 

cirka 20 svenska 

somaliska 

invandrare. 

Somaliska 

traditionella syn på 

psykisk ohälsa: 

-Faktorer som 

orsakar psykisk 

ohälsa 

-Traditionella 

klassifikationer 

-Traditionella 

strategier för att 

hantera psykisk 

ohälsa 

-Attityder till 

psykiatrisk vård i 

Sverige 

 

Krupic, F., 

Hellström, M., 

Biscevic, M., Sadic, 

S. & Fatahi, N. 

2016, Sverige 

Difficulties in using 

interpreters in 

clinical encounters 

as experienced by 

immigrants living 

in Sweden.  

Syfte var att studera 

erfarenheter av en 

grupp av 

invandrarnas  

angående 

interaktioner med 

primärvård via en 

tolk. 

 

En kvalitativ studie. 

Fokusgruppsintervj

uer genomfördes 

med fyra grupper 

av invandrare 

(n = 24) från 

Bosnien och 

Hercegovina, 

Kroatien, Kosovo 

och Somalia. 

Innehållsanalysmet

od. 

Dessa kategorier 

identiferades i 

resultatet: 

-Skillnad mellan 

tolk service och 

patientens 

förväntningar(att 

vara för sent; 

bristande 

professionalism; 

problem med 

medicinsk 

terminologi) 

-Konsekvenser av 

dubbla roller 

(personal som 

tolkar; 

familjmedlemar 

som tolkar) 

-Organisation av 

tolktjänster 

(organisation v 

hälsovårdstjänster; 

tjänster från 

tolkbyrå) 
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Martinsson, I., 

Edberg, A-K. & 

Janlöv, A-C. 

2013, Sverige 

Growing Old in a 

foreign context - 

older immigrants’ 

experience of 

everyday life in 

residential care 

facilities. 

Syftet med studien 

var att belysa äldre 

invandrarnas 

erfarenheter att 

flytta till 

äldreboende. 

Halvstrukturerade 

intervjuer med sju 

invandrare som bor 

i äldreboende i 

Sverige 

analyserades med 

hjälp av ett 

kvalitativt 

innehållsanalys. 

 

Tre kategorier 

identiferades i 

resultatet: 

-Att försöka 

anpassa sig till 

flyttning till 

bostadsvård 

-Känsla av 

alienation på grund 

av 

kommunikationssvå

righeter 

-Att försöka hålla 

kontakten genom 

att hålla banden 

med 

ursprungslandet och 

förflutna 

 

Rödström, I. & 

Dalheim Englund, 

A-C. 

2015, Sverige 

Meeting swedish 

health care system: 

Immigrant parents 

of children with 

asthma narrate. 

Syftet var att få en 

bredare förståelse 

för 

invandrarföräldrars 

erfarenheter från 

det svenska 

hälsovårdssystemet. 

Tolv föräldrar till 

barn 

med astma 

intervjuades och 

deras berättelser 

analyserades med 

hjälp av 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Följande kategorier 

definerades i 

resulatet: 

-Att mötas med 

respekt 

-Prisvärd vård 

-Problem med 

kommunikation 

-Att vara 

diskriminerad 

-Dåligt 

självförtroende. 

Scarpinti Rosso, M. 

& Bäärnhielm, S. 

2012, Sverige 

Use of the Cultural 

Formulation in 

Stockholm: A 

qualitative study of 

mental illness 

experience among 

migrants.  

 Att undersöka 

bidrag från 

Kulturformulering 

(CF) -intervju till 

en 

övergripande 

förståelse för 

patienter. 

23 nyligen 

refererade 

patienter med 

invandrarbakgrund 

som söker hjälp på 

en psykiatrisk 

öppenvårdsklinik 

i Stockholm 

intervjuades. 

Metod: 

innehållsanalys. 

Fem tema 

identiferades i 

resultatet: 

-förskjutning i 

rymd och tid; 

-psykisk sjukdom 

som fysisk 

funktionshinder; 

-livshändelser som 

etiologiska faktorer; 

-dölja som en 

copingstrategi; 

-förloras i ett 

fragmenterat 

hälsovårdssystem 
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Seffo, N., Krupic, 

F., Grbic, K. & 

Fatahi, N. 

2014, Sverige 

From immigrant to 

patient: 

Experiences of 

bosnian immigrants 

in the swedish 

health care system. 

Syftet var att 

utforska 

bakgrunden för de 

flyktingar som 

emigrerar till 

Sverige och deras 

situation i det nya 

landet med särskild 

inriktning på 

deras kontakter 

med det svenska 

hälsovårdssystemet.  

En kvalitativ 

design, intervjuer 

med hjälp av öppna 

frågor. 

 

Deltagarna var 8 

kvinnor och 7 män, 

mellan 65 och 86 

år, som hade 

emigrerat från 

Bosnien 

och Hercegovina.  

I resultatet 

framkom en 

kategori med 

tillhörande 

underkategorier: 

Livet i Sverige:  

-Flyktingcentret 

-Språkbarriärerna 

-Barnens hjälp 

-Ha tacksamhet i / 

till Sverige 

Svenberg, K., 

Matsson, B. & 

Skott, C. 

2009, Sverige 

‘A person of two 

countries’. Life and 

health in exile: 

Somali refugees in 

Sweden. 

Detta papper 

granskar 

situationen för 

somaliska 

flyktingar som bor i 

en mångkulturell 

förorts 

område av en stor 

stad i södra 

Sverige, och målet 

var att belysa och 

dokumentera sina 

tankar och 

erfarenheter i 

samband med hälsa 

och sjukdom.  

Tretton intervjuer 

med somalier av 

olika kön och åldrar 

genomfördes i 

informatörens hem. 

Ett hermeneutiskt 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt 

användes i 

analysen. 

 

Det framkom en 

huvudtema som 

Livet “i exil” med 

undertema som: 

-längtan efter 

hemlandet, 

-smärta - en 

följeslagare i exil 

-fördomar och 

diskriminering, 

-familj - komfort 

och problem, 

-religion och tro på 

jinnerna 

Viken, B., Lyberg, 

A. & Severinsson, 

E. 

2015, Norge 

Maternal health 

coping strategies of 

migrant women in 

Norway. 

Syftet med studien 

var att utforska 

invandrarkvinnorna

s mödrars 

hälsorelaterade 

strategier i Norge. 

17 

semistrukturerade 

intervjuer med 

kvinnor från 

Sydamerika, 

Europa, 

Mellanöstern, 

Asien och Afrika. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

användes. 

 

Det framkom en 

huvudtema som: 

Att behålla 

ursprungliga 

traditioner 

samtidigt som de är 

villiga att integrera 

sig i norska 

samhället. Följande 

undertema 

framkom i 

resultatet: 

-att balansera 

känsla av 

tillhörighet; 

- att söka 

information och 

stöd från 

vårdpersonal; 

-att vara öppen för 
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nya möjligheter; 

-att fokusera på att 

känna sig trygg i 

det nya landet. 

 

Wikberg, A., 

Eriksson, K. & 

Bondas, T. 

2012, Finland 

Intercultural caring 

from the 

perspectives of 

immigrant new 

mothers. 

Att beskriva och 

tolka uppfattningar 

och erfarenheter av 

att ta hand om 

utländska nya 

mammor från en 

interkulturellt 

perspektiv i 

barnomsorg i 

Finland. 

Intervjuer, 

observationer och 

fältnoteringar 

analyserades och 

tolkades. 

 

Sjutton mammor 

från 12 länder 

deltog i studien. 

 

Följande tema 

framkom i 

resultatet: 

-Spänning mellan 

förväntningarna hos 

mödrar och deras 

finska 

vårdomsorgserfaren

het 

-Omsorg var 

relaterat till den 

ändrade kulturen 

-Finska 

moderskapstraditio

ner påverkade 

utländska nya 

mödrar, detta i sin 

tur påverkade 

vården 

-Kvinnliga 

sjuksköterskor sågs 

som en 

professionella 

vänner och de 

konflikter som 

uppstod var lösta, 

vilket främjades 

vården. 

 

 

 

 


