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Abstrakt 
Att leva i en annan kultur kan vara svårt på grund av att konflikter uppstår 
mellan den nya och gamla kulturen. Syftet med denna litteraturstudie var att 
beskriva patienters upplevelser av hälso- och sjukvård i en annan kultur. Tio 
vetenskapliga artiklar analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys. 
Analysen resulterade i fem kategorier: Att kulturell kompetens och 
bemötande är betydelsefullt; Att kommunikationssvårigheter är ett hinder; 
Att vilja ha trovärdig och individanpassad information; Att ha kunskap och 
förståelse för det nya landets hälso- och sjukvård är värdefullt samt Att 
kostnader kan vara ett hinder för att söka hälso- och sjukvård. Resultatet kan 
vara en hjälp för sjuksköterskor att förstå vad patienter upplever i mötet med 
hälso- och sjukvård i en annan kultur. Denna kunskap bidrar till att 
sjuksköterskor kan ge individanpassad omvårdnad. För att förbättra 
omvårdnaden för denna patientgrupp är det viktigt att utveckla den 
kulturella kompetensen samt att ha ett person- och/eller patientcentrerat 
fokus.  
 
Nyckelord: Patienter, Upplevelser, Kultur, Hälso- och sjukvård, Kvalitativ 
innehållsanalys, Kulturell kompetens, Omvårdnad 
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Det finns olika skäl till att människor migrerar till ett annat land, det kan till exempel handla 

om ekonomi, för att få ett arbete, att utbilda sig eller för att få ett bättre liv med större 

möjligheter. Att på grund av migration försöka förena två kulturer kan vara problematiskt, 

ofta handlar det om könsroller och kulturella förväntningar, migration och integration samt 

attityder och uppfattningar om den nya kulturen (Kruzykowski, 2007). Att leva i en annan 

kultur kan upplevas påfrestande och svårt på grund av att det kan uppstå konflikter mellan den 

nya och gamla kulturen. Ofta finns det en önskan om att anpassa sig till det nya och samtidigt 

bevara det gamla och om det uppstår ett krav på att “välja sida” skapar detta en identitetskris. 

Därför är det viktigt att omgivning accepterar att en människas identitet kan bestå av flera 

kulturer (Lee & Kim, 2014).  

 

Kultur definieras bland annat som beteende, tro, bakgrund, seder, gemenskap, identitet, 

övertygelser och geografiskt ursprung. Det är svårt att definiera vad kultur är och därför tycks 

det finnas en begreppsförvirring vilket leder till att människor inte vet hur begreppet ska 

förstås och användas. Det finns en tendens att fokusera på de synliga uttrycken av kultur 

snarare än på hur kulturen påverkar dessa uttryck. Hur människan ser på kultur påverkar hur 

denne agerar i olika situationer, vilket i sin tur även påverkar andras beteenden (Fitzgerald, 

Williamson & Mullavey-O’byrne, 1999). Hickling (2012) menar att det är viktigt att 

individen själv får avgöra och benämna sin etniska identitet och kulturella bakgrund istället 

för att utomstående utifrån fördomar och stereotyper delar in andra individer i olika fack. I 

denna litteraturstudie definieras kultur som ett kollektivt uttryck för alla beteendemönster som 

överförs socialt från generation till generation via symboler. Kultur omfattar seder, traditioner 

och språk (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68003469). Begreppen kultur och etnicitet 

används ofta synonymt trots att dessa inte är synonymer (Watt & Norton, 2004). Begreppet 

etnicitet definieras ofta som en grupp där medlemmarna har samma nationalitet, kultur eller 

språk. Kultur och etnicitet hänger ihop på så sätt att kulturell bakgrund kan vara en viktig 

faktor för den etniska tillhörigheten/identiteten, men att tillhöra en etnisk grupp kan också ha 

avgörande betydelse för vilken kultur man som individ tillägnar sig (Betancourt & Lopez, 

1993). 

 

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) 2 § beskrivs hälso- och sjukvårdens mål 

vilka innefattar att hälso- och sjukvården ska arbeta för att hela befolkningen ska ha en god 

hälsa och få vård på lika villkor. Vidare säger lagen att vården ska ges på ett respektfullt sätt 

för att bejaka att alla människor är lika mycket värda och att varje enskild människa har en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68003469
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absolut värdighet. Attree (2001) menar att god kvalitet på vården beskrivs av patienter och 

anhöriga som att relationen dem emellan ska vara nära och social och att sjuksköterskan bör 

se patienten som en unik person. Relationen bygger på anknytning mellan patient och 

vårdpersonal, öppen kommunikation och utbyte av information. Den visar godhet, empati, 

känslighet och omsorg. Att vårdpersonalen är tillgänglig för patienten och att vården får ta tid 

skapar en känsla av att bli omhändertagen.   

 

Sjuksköterskor upplever möten med multikulturella patienter och deras familjer som 

stressorer. De beskriver att det finns kulturella skillnader och att kommunikationen är ett 

problem när sjuksköterskan vårdar patienter med en annan kultur. De menar även att 

patienters och deras familjers sorgeuttryck är annorlunda och det finns en annan syn på köns- 

och yrkesroller (Høye & Severinsson, 2008). Sjuksköterskor kan uppleva patienters anhöriga 

som resurser men även som orsaker till stress. De problem som kan uppstå i 

omvårdnadssituationer med människor med en annan kultur handlar om kommunikation, 

språkbarriärer och kroppsspråkets nödvändighet (Boi, 2000). I en annan artikel av Høye och 

Severinsson (2010) beskrivs konflikter som kan uppstå mellan sjuksköterskors profession och 

patienters kultur. Ett exempel på en konflikt kan vara att sjuksköterskor har ett professionellt 

ansvar att vårda patienten, medan patientens familj upplever ett moraliskt ansvar att ta hand 

om sin sjuka familjemedlem. Ett annat exempel på en konflikt är att sjuksköterskor är 

skyldiga att tillhandahålla anpassad och korrekt information men på grund av kulturella 

kommunikationssvårigheter nås inte patienten av den givna informationen (Ibid). 

Vårdpersonal har ibland en begränsad förståelse för vad begreppet kultur innebär och hur det 

påverkar interaktionen mellan människor (Fitzgerald et al., 1999). Sjuksköterskor upplever att 

de fått för lite utbildning och träning i hur de ska möta patienter med en annan kultur. De 

beskriver att de önskar att vidareutveckla sin kulturella kompetens genom att till exempel gå 

kurser efter att de tagit examen och börjat arbeta. Andra källor till kunskap om olika kulturer 

anses vara patienter och deras anhöriga, kollegor och att läsa vetenskapliga artiklar (Boi, 

2000).  

 

Kulturell kompetens är en viktig del i det dagliga omvårdnadsarbetet med tanke på att antalet 

patienter med annan kulturell bakgrund ständigt ökar. Detta ställer stora krav på 

sjuksköterskor som förväntas klara av att ge omvårdnad som är holistisk och individanpassad 

utifrån patientens kulturella behov (Maier-Lorentz, 2008). Huvudkomponenterna i kulturell 

kompetens inom sjukvården kan förklaras utifrån kulturell känslighet och förståelse, kulturella 
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möten, förståelse av hälsa, ohälsa och sjukvård, samt social och kulturell kontext (Jirwe, 

Gerrish, Keeney & Emami, 2009). Dudas (2012) beskriver kulturell kompetens som en 

process som kan delas in i tre dimensioner; medvetenhet, attityder och beteenden. 

Medvetenhet innebär att personen är medveten om att det både finns kulturella skillnader och 

likheter och att det ena synsättet inte är bättre än det andra. Det är viktigt att bli medveten om 

sina egna tankar och föreställningar för att på så sätt kunna förstå andra. Attityder innefattar 

bland annat öppenhet, att inte vara dömande, att inte ha fördomar och att visa respekt för 

andra. Beteenden representerar de handlingar som utförs på ett kulturellt kompetent sätt. 

Cicolini et al. (2015) beskriver att det är viktigt att sjuksköterskor har kulturell kompetens för 

att kunna möta behoven av vård hos patienter som har en annan kulturell bakgrund.  

 

Den kulturella mångfalden präglar redan idag vårt samhälle och det finns skäl att tro att den 

kommer att bli ännu större. Sannolikheten att sjuksköterskor kommer att träffa patienter som 

har flyttat till en annan kultur är därför stor. Det är då viktigt för sjuksköterskor att ha kunskap 

och förståelse för vad patienter kan uppleva när de möter hälso- och sjukvården i den nya 

kulturen. Genom denna kunskap har sjuksköterskor bättre förutsättningar för att kunna möta 

patienters behov och motarbeta samhällets fördomar. Syftet med litteraturstudien var därför att 

beskriva patienters upplevelser av hälso- och sjukvård i en annan kultur. 

 
 
Metod 

Utifrån det syfte som formulerades till denna litteraturstudie valdes en kvalitativ design 

eftersom att den fokuserar på att beskriva människors upplevelser och hur de uppfattar den 

omgivning som de lever i (Holloway & Wheeler, 2010, s. 3).  

  

Litteratursökning  

En pilotsökning gjordes för att få en överblick över ämnet och för att utforska om det fanns 

tillräckligt med publicerat material för att en litteraturstudie skulle vara möjlig att utföra (jmf. 

Karlsson, 2014, s. 95). De referensdatabaser som användes i pilotsökningen och som även 

användes i informationssökningen till analysen var PubMed och Cinahl. Dessa 

referensdatabaser valdes därför att de båda innehåller publikationer som är inriktade mot 

omvårdnad (jmf. Karlsson, 2014, s. 97). Inklusionskriterier var Peer Review, artiklar 

publicerade från år 2006 till 2016, artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt att de skulle 

vara gjorda utifrån den kvalitativa metoden. De sökord som användes var immigrants, 
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patients, perception, experience, access to health care, health services accessibility, caring 

och culture. Om Thesaurus-termer för dessa sökord fanns, användes dessa, annars användes 

fritextord. Dessa sökord kombinerades med de booleska sök-operatorerna OR och AND. 

AND används för att sammanföra två eller flera sökord för att på så sätt vidga sökningen. OR 

används för att generera träffar på antingen det ena eller det andra sökordet, detta är särskilt 

användbart då sökorden innefattar begrepp som har flera synonymer (jmf. Östlund, 2013, s. 

57). En översikt av litteratursökningen redovisas i tabell 1. I urvalet av artiklar granskades 

först titeln, därefter abstraktet och om artikeln utifrån detta var relevant lästes den i sin helhet. 

Efter att ha läst titeln på 85 artiklar återstod 52 stycken och efter att ha läst abstraktet på dessa 

återstod 30 artiklar. Av dessa 30 artiklar som lästes i sin helhet exkluderades 18 stycken 

därför att de inte svarade mot denna litteraturstudies syfte. Till sist återstod 12 artiklar. 

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 
 
Syftet med sökningen: Patienters upplevelser av hälso- och sjukvård i en annan kultur 
 
PubMed 2016-02-01 Begränsningar: English, 2006-2016  
Söknr *) Söktermer  Antal träffar  Antal valda 
 
1 MSH Immigrants  7244 
2 MSH Patients  49653 
3  1 OR 2  56852 
4 MSH Perception  352211 
5 FT Experience  493725 
6  4 OR 5  830849 
7 MSH Access to health care 88934 
8 MSH Caring  13976 
9  7 OR 8  102652 
10 FT Culture  882060 
11  3 AND 6 AND 9 AND 10 54 
  Begränsning  45  5 
CINAHL 2016-02-01 Begränsningar: English, 2006-2016, Peer Review 
1 CH Immigrants  7949 
2 CH Patients  4727 
3  1 OR 2  12217 
4 CH Perception  12656 
5 FT Experience  148987 
6  4 OR 5  159453 
7 CH Health Services  
  Accessibility  45147 
8 CH Caring  5932  
9  7 OR 8  51027 
10 CH Culture  15373  
11  3 AND 6 AND 9 AND 10 57 
  Begränsning  40  7 
* MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – fritextsökning. 
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Kvalitetsgranskning av artiklar 

Totalt blev 12 artiklar aktuella för kvalitetsgranskning, till detta användes en granskningsmall 

för kvalitativa studier från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 

2013). Kvalitetsgranskningen gjordes först enskilt varefter de enskilda bedömningarna 

diskuterades för att ett gemensamt omdöme skulle kunna ges. Detta för att säkerställa en hög 

standard på kvalitetsgranskningen (Rosén, 2014, s. 438). Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006, s.96) beskriver hur artiklars kvalitet kan graderas genom att poängsätta varje relevant 

fråga i bedömningsformuläret varefter den totala poängsumman räknas om i procent. Varje 

delfråga poängsattes utifrån om de gav ett positivt eller negativt svar. Ett positivt svar 

tilldelades en poäng medan ett negativt svar och svarsalternativet vet ej tilldelades noll poäng. 

Vidare beskriver Willman et al. (2006, s. 96) en graderingsskala där grad I motsvarar 80-

100%, grad II 70-79% och grad III 60-69%. De beskriva graderna tolkades som att 80-100% 

är hög kvalitet, 70-79% är medelhögkvalitet och 60-69% är låg kvalitet. Av de 12 artiklar som 

kvalitetsgranskades exkluderades två stycken på grund av låg kvalitet. En översikt av de 

artiklar som ingick i analysen redovisas i tabell 2. 

 
Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=10) 
Författare 
/År 

 

Typ av  
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
 

Choi (2013) 
USA 

Kvalitativ 20 
(kvinnor och 
män) 
 

Individuella, 
semistrukturera
de intervjuer.  
Grounded 
Theory. 
 

Efter immigration sökte 
deltagarna hälso- och sjukvård 
i mindre utsträckning, väntade 
med att söka primärvård, 
använde inte förebyggande 
vård, utökade 
självdiagnostisering och 
egenvård samt sökte akutvård 
i högre utsträckning.  
 

Medelhög 

Dastjerdi, 
Olsson & 
Ogilivie 
(2012) 
Canada 

Kvalitativ 17 
(11 kvinnor 
och 6 män) 

Individuella, 
semistrukturera
de intervjuer. 
Grounded 
Theory 
 

Immigranters upplevelser och 
förståelse av hälso- och 
sjukvård kan ses som en social 
process där vissa har svårare 
att anpassa sig än andra och 
slutför därför aldrig processen.  
 

Medelhög 
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Tabell 2 Forts. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=10). 
Författare 
/År 

 

Typ av  
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
 

De Gagne, 
Oh, So, 
Haidermota 
& Lee 
(2015) USA 

Mixed 
Method 

Kvantitativ 
del: 125 (54 
kvinnor och 
71 män). 
Kvalitativ del: 
(6 kvinnor och 
4 män) 

Kvantitativ del: 
enkäter/ 
deskriptiv 
statistik (SPSS). 
Kvalitativ del:  
Semistruktur-
erade intervjuer 
i fokusgrupp. 
Tematisk 
analys. 
 

 

Immigranternas erfarenheter 
av hälso- och sjukvård 
innefattar bristande kunskap 
om hälso- och 
sjukvårdssystemet och 
sjukförsäkringar samt att de 
var ganska nöjda med 
systemet. Hinder för hälso- 
och sjukvård är t.ex. 
kostnader, missnöje och 
svårigheter att få tillgång till 
vård. 
 

Hög 

Guionnet et 
al. (2014) 
Spain 
 

Kvalitativ 26 
(kvinnor) 

Indivudella, 
semistrukturera
de intervjuer.  
Grounded 
Theory 

Immigranternas följsamhet till 
behandling och medicinsk 
uppföljning beror på läkare-
patient-relation, förhållande 
mellan kropp och sjukdom, 
yrke, könsroller, symtom, 
känslomässigt stöd, förtroende 
för det biomedicinska 
systemet och psykiskt 
tillstånd. Dessa 
omständigheter skapar 
specifika hinder och 
främjande faktorer.  
 

Hög 

Kwong & 
Mak (2009) 
USA 

Kvalitativ 39 
(kvinnor och 
män) 

Semistrukturera
de individuella 
och 
fokusgrupps-
intervjuer. 
Grounded 
Theory 
 

Immigranternas erfarenheter 
och upplevelser av hinder för 
hälso- och sjukvård och 
cancersceening innefattar 
byråkrati i hälso- och 
sjukvårdssystemet, 
vårdgivarnas okänslighet för 
patienternas oro, oflexibilitet i 
läkarnas schema, långa 
väntetider och att hälso- och 
sjukvården är uppdelad  
 

Hög 

Lee, Wang, 
Yang  & 
Tsai (2014) 
Taiwan 

Kvalitativ 17 
(kvinnor) 
 

Individuella, 
semistrukturera
de intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys.  
 

Immigranter upplever att 
hinder för att genomgå 
screening för 
livmoderhalscancer innefattar 
bristande hälsokunskap, 
bristen på kvinnliga 
vårdgivare, negativa 
uppfattningar och 
cervixscreening och 
personliga anledningar.  
 

Hög 
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Tabell 2 Forts. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=10). 
Författare 
/År 

 

Typ av  
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
 

Lee-Lin, 
Menon, Nail 
& Lutz 
(2012) USA 
 

Kvalitativ 38 
(kvinnor) 

Semistrukturera
de intervjuer i 
fokusgrupp. 
Riktad 
innehållsanalys. 
 

Immigranternas uppfattning 
om bröstcancer och 
mammografi kan innefatta 
kunskap och övertygelse; stöd, 
kommunikation och 
utbildningsbehov; samt 
tillgång till hälso- och 
sjukvård. 
 

Hög 

Oliffe, 
Grewal, 
Bottorff, 
Luke & 
Toor (2007) 
Canada 

Kvalitativ 14 
(män) 

Deltagande 
observation och 
semistrukturera
de individuella 
intervjuer.  
Etnografi. 
 

Immigranternas hälso-
beteende liknade de 
västerländska männens, men 
immigranternas kultur 
påverkar deras hälsobeteenden 
och övertygelser. 
 

Hög 

Wallace, 
Torres, 
Beltran & 
Cohen-
Boyar 
(2014) 
USA 
 

Kvalitativ 70 
(51 kvinnor 
och 19 
vårdpersonal) 

Semistrukturera
de individuella 
och 
fokusgrupps-
intervjuer. 
Grounded 
theory 
 

Immigranternas uppfattningar 
om och hinder för 
mammografi innefattar 
kunskap, sjukvård, kultur, 
andlighet, överlevnad och 
förbättring i hälso- och 
sjukvårdssystemet 
 

Hög 

Wu & 
Bancroft 
(2006) 
USA 

Kvalitativ 11 
(kvinnor) 

Ostrukturerade 
intervjuer i 
fokusgrupp.  
Constant 
comparison 
techniques. 

Immigranternas upplevelser av 
bröstcancer kan sammanfattas 
i förnekande. Det som främjar 
mammografi är t.ex. 
rekommendationer från 
bekanta läkare, att ha sjuk-
försäkring och fysiska 
symtom. Hinder för 
mammografi är t.ex. obehag, 
kulturella före-ställningar och 
svårigheter att få tillgång till 
hälso- och sjukvård.  
 

Medelhög 

 

Analys 

Artiklarna analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Vid manifest analys tas endast det konkreta i texten ut och 

tolkning undviks i möjligaste mån. Denna metod passade studiens syfte då det var att beskriva 

patienters upplevelser ur ett inifrånperspektiv. Först lästes artiklarna igenom noggrant för att 

få en uppfattning om helheten. Ur artiklarna extraherade författarna enskilt ut meningsbärande 

textenheter, som är fraser och meningar som svarade mot syftet. De extraherade textenheterna 

jämfördes och diskuterades och utifrån detta gjordes ett slutgiltigt val av vilka textenheter som 

skulle ingå i analysen. Totalt extraherades 309 textenheter som svarade mot studiens syfte. I 
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nästa steg översattes dessa textenheter från engelska till svenska och därefter kondenserades 

de. Kondensering innebär att texten kortas ner på ett sådant sätt att det ursprungliga 

innehållets kärna bevaras. De kondenserade textenheterna lästes igenom ytterligare en gång 

för att kontrollera att kondenseringen stämde mot textenheternas innehåll. Därefter placerades 

de kondenserade textenheterna som hade ett liknande innehåll i kategorier. Dessa kategorier 

fick rubriker som på ett kortfattat sätt beskrev innehållet. Rubriker med liknande innehåll 

sammanfördes i ytterligare kategorier som reflekterade det huvudsakliga budskapet i texten. 

Kategoriseringen gjordes i små steg för att försäkra att inte viktigt innehåll gick förlorat. 

Denna kategorisering gjordes i fyra steg. I första steget blev antalet kategorier 91, andra steget 

innehöll 37 kategorier, tredje steget innehöll 15 kategorier och i fjärde steget blev antalet 

kategorier fem. Alla steg i analysprocessen gjordes manuellt, det vill säga, att textenheter, 

kondenseringar och kategorier skrevs ut, klipptes ut och kategoriserades för hand, varefter allt 

registrerades i datorn. Under hela analysprocessen jämfördes och diskuterades textenheter, 

kondenseringar och kategorier för att säkerställa god kvalitet och för att undvika tolkningar.  

 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier som redovisas i tabell 3. Resultatet beskrivs i löpande 

text tillsammans med citat från studierna. 

 
Tabell 3 Översikt över kategorier (n=5)  
Kategorier 

Att kulturell kompetens och bemötande är betydelsefullt  

Att kommunikationssvårigheter är ett hinder  

Att vilja ha trovärdig och individanpassad information  

Att ha kunskap och förståelse för det nya landets hälso- och sjukvård är värdefullt  

Att kostnader kan vara ett hinder för att söka hälso- och sjukvård 
 

Att kulturell kompetens och bemötande är betydelsefullt  

Studier (Choi, 2013; Dastjerdi, Olson, Ogilvie, 2012) beskrev att vårdgivarens bristande 

kulturella kompetens och dåliga bemötande kunde leda till att patienter sökte mindre vård, att 

de inte följde läkarnas råd och att hälsoriskerna ökade i det nya landet. Patienter upplevde 

även känslor av att ha blivit oförstådda, ignorerade och diskriminerade vilket skapade 
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irritation (Dastjerdi et al., 2012). Studier (De Gagne, Oh, So & Haidermota, 2015; Oliffe, 

Grewal, Bottorff, Luke & Toor, 2007; Wallace, Torres, Beltran & Cohen-Boyar, 2014) visade 

att patienter upplevde att kulturellt anpassad hälso- och sjukvård hade sina fördelar och att det 

därför fanns en önskan om att den skulle utföras på ett kulturellt kompetent sätt. Flera studier 

(De Gagne et al., 2015; Wallace et al., 2014; Wu & Bancroft, 2006) visade att patienters 

religion och/eller kultur kunde vara hinder när de skulle få hälso- och sjukvård i det nya 

landet. Det kunde till exempel handla om oro för att äta sjukhusmaten, otrygghet för att 

behöva lämna bort religiösa symboler och svårigheter att ta ordinerade läkemedel på grund av 

att någon ingrediens var förbjuden enligt patienters religion eller kultur (De Gagne et al., 

2015). Studier (Choi, 2013; Dastjerdi et al., 2012) visade att kulturella skillnader, så som 

språksvårigheter, vidskepelse och ovilja att visa kroppen kunde försvåra för patienter att söka 

vård. Studien av Choi (2013) betonade dock att kulturella föreställningar om hälsa och 

sjukdom inte behövde vara ett hinder för att söka hälso- och sjukvård. 

 
Some questions and behaviors showed me that the [health care providers] don’t understand and have 
no knowledge of other cultures … it got on my nerves. Some of them, especially the young ones, thought 
that if something was different it was odd.  (Dastjerdi et al., 2012, s. 7) 
 

Studier (Dastjerdi et al., 2012; Guionnet et al., 2014) beskrev att patienter upplevde att de 

hade blivit dåligt bemötta av den nya kulturens vårdgivare. Detta kunde handla om 

upplevelser av att ha blivit diskriminerad, marginaliserad, hånad och kritiserad av läkaren när 

frågor ställdes och att oro och funderingar inte togs på allvar (Dastjerdi et al., 2012; Kwong & 

Mak, 2009). I studien av Dastjerdi et al. (2012) beskrevs att patienter upplevde att de inte fick 

stöd från hälso- och sjukvårdssystemet och att vårdgivarna var okunniga och elaka. En annan 

studie (Guionnet et al., 2014) visade att en dålig relation mellan läkare och patient i den nya 

kulturen kunde leda till att patienter kände sig dömda. En studie (De Gagne et al., 2015) 

betonade att missnöje med hälso- och sjukvårdstjänsterna kunde vara hinder för patienter att 

få tillgång till vård. 

 
Last time I went to see a doctor because I had a common cold and a stomach problem. The doctor kept 
asking whether I had a cold. I said the cold was gone but I had a stomach problem. He then said I 
seemed to have a lot of problems. I asked him what he really meant and why he said I had so many 
problems. He asked why I kept asking him questions and I said I just wanted to find out more. I did not 
understand what the doctor was saying. So I asked him to repeat. He said “You have a problem with 
your hearing?” (Kwong & Mak, 2009, s. 333) 

 

En studie (Guionnet et al., 2014) visade att det fanns höga förväntningar på den nya kulturens 

vårdgivare då läkarbesöket var det enda stället där patienter kände sig trygga med att prata om 
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sin sjukdom och att deras självkänsla kunde stärkas genom uppmuntrande kommentarer från 

läkaren. En annan studie (Kwong & Mak, 2009) visade att i den nya kulturen upplevde 

patienter att vårdgivarens attityd och kompetens var viktiga. Det kunde till exempel handla 

om att läkare som var omtänksamma och flexibla var uppskattade (Guionnet et al., 2014). 

Ytterligare studier (Dastjerdi et al., 2012; Kwong & Mak, 2009) visade att läkare som tog sig 

tid att lyssna till patienters behov och som skapade förtroende ansågs vara bra läkare.  Det 

fanns även önskemål om att vårdgivaren skulle vara tålmodig, kunna ge känslomässigt stöd 

och att de skulle se patienten som en helhet (Dastjerdi et al., 2012, Guionnet et al, 2014; 

Kwong & Mak, 2009). Att bli lyssnad på förbättrade inte bara patienttillfredsställelsen och 

förståelsen utan även följsamheten till den medicinska behandlingen (Kwong & Mak, 2009). 

 
It was very shocking and when I was told, I went to a private doctor, I paid him, we sat down, he 
informed me well, very well, of everything, so the information he gave me helped med to keep calm, 
because I had my ideas about what it is to have HIV.  (Guionnet et al., 2014, s. 3-4)  

 

Studier (Guionnet et al., 2014; Kwong & Mak, 2009) visade att det fanns en rädsla för att 

ifrågasätta läkaren i den nya kulturen därför att relationen var ojämlik och för att det fanns en 

önskan om att upprätthålla harmonin. Studier (Dastjerdi et al., 2012; Kwong & Mak, 2009) 

beskrev att trots att det är en rättighet för patienter att få ställa frågor, avstod många och lät 

läkaren bestämma. Patienter upplevde att det var viktigt att läkaren i den nya kulturen var 

känd sedan tidigare och hade insikt i deras situation (Kwong & Mak, 2009; Wallace et al., 

2014; Wu & Bancroft, 2006). En studie (Guionnet et al., 2014) betonade att en god relation 

med läkaren var avgörande för den uppföljande behandlingen därför att läkaren hade stor 

makt i och med sin kunskap om patientens medicinska tillstånd. 

 
Most Chinese patients chose not to raise questions because they wanted to be considerate to the doctor 
and not to be rude. (Kwong & Mak, 2009, s. 333) 

 

Studier (Dastjerdi et al., 2012; De Gagne et al., 2015; Oliffe et al., 2007) beskrev att i den nya 

kulturen upplevde patienter läkarbesöken som stressiga och att läkaren därför inte hade 

möjlighet att förstå och hjälpa till samt att hänsyn inte togs till deras önskemål. En annan 

studie (Kwong & Mak, 2009) visade att patienter upplevde att de inte kunde fråga sin läkare 

om sina hälsoproblem på grund av läkarens tidsbrist och att läkaren då inte hade möjlighet att 

förklara och lyssna under läkarbesöket. Vidare visade studien att läkarna upplevdes vara 

otåliga, slarviga, likgiltiga och empatilösa. 
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It is better not to see those doctors who are very popular and busy. Since these doctors are so popular, 
the have many “customers”. These doctors tend to be cursory in their examination. (Kwong & Mak, 
2009, s. 335)  

 

Att kommunikationssvårigheter är ett hinder 

Studier (Dastjerdi et al., 2012; Kwong & Mak 2009) visade att det var svårt för patienter att 

lita på hälso- och sjukvården i det nya landet och att känslor av otillfredsställelse därmed 

kunde uppstå i kontakten med vårdgivaren. En studie (Dastjerdi et al., 2012) beskrev att 

språkproblem bidrog till svårigheter för patienter att lära sig hur det nya landets hälso- och 

sjukvård fungerade och därför söktes information på flera ställen. Språkproblem kunde även 

vara hinder i kommunikationen med vårdgivaren, exempelvis missades läkarbesök och vid 

akutsjukvård uppstod känslor av hjälplöshet (Dastjerdi et al., 2012; Guionnet el al., 2014). En 

annan studie (Kwong & Mak, 2009) beskrev att bristande kommunikation kunde leda till 

missförstånd kring olika behandlingars nödvändighet och att läkarnas rekommendationer 

ifrågasattes. Flera studier (Choi, 2013; Oliffe et al., 2007; Wallace et al., 2014) beskrev att 

patienters minskade vårdsökande kunde bero på språksvårigheter och på att de i det nya landet 

inte hade funnit en läkare som talade samma språk.  Andra studier (Dastjerdi et al., 2012; 

Kwong & Mak, 2009; Oliffe et al., 2007; Wallace et al., 2014; Wu & Bancroft, 2006) beskrev 

också att patienter föredrog och kände sig mer bekväma med läkare som de delade etnisk 

bakgrund och modersmål med. Ett gemensamt modersmål upplevdes bidra till större 

förståelse för deras behov och problem (Kwong & Mak, 2009; Oliffe et al., 2007). Samtidigt 

beskrev andra studier (Dastjerdi et al., 2012; Kwong & Mak, 2009) det motsatta, det vill säga 

att god kommunikation inte kunde garanteras bara för att läkare och patient talade samma 

språk och hade samma etnicitet. 

 
At the very first when I came to this country, going to the doctor meant nothing to me … I couldn’t tell 
them what’s wrong with me … I didn’t think that was going to solve any health problems that I had. 
(Dastjerdi et al., 2012, s. 6) 
 

You see, a Punjabi person can understand it al. I do not know English. And I cannot make him [English 
speaking doctor] understand it. If I knew English then I could tell them. (Oliffe et al., 2007)  
 

I en studie (Wallace et al., 2014) framkom det att patienter upplevde att användning av tolk i 

den nya kulturen kunde främja tillgången till hälso- och sjukvård. Kommunikationen mellan 

patient och vårdgivare kunde förenklas om en familjemedlem följde med som tolk (Choi, 

2013; Dastjerdi et al., 2012; Oliffe et al., 2007). En annan studie (Wallace et al., 2014) 

betonade att det var önskvärt om tolken kunde det medicinska språket. Patienter upplevde det 
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som en besvikelse att inte få tillgång till en tolk trots att behovet fanns. Det framkom att 

patienter kunde uppleva användning av tolk som ett hot mot deras integritet vilket kunde bidra 

till att de avstod från att berätta om sina problem. Studier (Choi, 2013; Lee-Lin, Menon, Nail 

& Lutz, 2012) visade även att användning av tolk inte var en garanti för att läkaren skulle 

förstå patienters upplevelser och symtom. Det framkom även  att det kunde uppstå en känsla 

av otillfredsställelse med tolkningen. I studien av Dastjerdi et al. (2012) uttrycktes att känslor 

av förminskning och diskriminering kunde uppstå på grund av att tolken stod i centrum i 

stället för patientens behov. 

 
Although having a translator is very helpful, the problem is that the doctor looks at her when she 
[physician] asks questions and always talk to her [interpreter]. I am like nobody; I think I am not there. 
Suddenly the interpreter is the center of attention, not me. (Dastjerdi et al., 2012, s. 6) 

 

Studier (Guionnet et al., 2014; Kwong & Mak, 2009) visade att det var viktigt för patienter att 

läkaren i den nya kulturen använde ett språk som gick att förstå eftersom detta bidrog till att 

patienters känslor av kontroll stärktes. De beskrev även att behandlingsprocessen och dess 

resultat påverkades av detta. En studie (Dastjerdi et al., 2012) beskrev att patienter inte kände 

sig bekväma med att besöka läkaren på grund av att de inte förstod läkarnas medicinska språk. 

En annan studie (Wallace et al., 2014) betonade att det var viktigt för patienter att känna sig 

trygga med att tala och förstå det nya landets språk i kontakten med hälso- och sjukvården. 

Ytterligare en studie (Kwong & Mak, 2009) visade att god kommunikation med läkaren var 

av stor betydelse för patienter och att det även var viktigt att vården samordnades mellan olika 

instanser. Vidare framkom att när kommunikationen fungerade på ett tillfredsställande sätt 

och när vårdgivaren kände till deras hälsotillstånd upplevde patienterna lugn och harmoni. 

 
I don’t feel comfortable seeing a doctor. They use lots of medical terms that I am not familiar with and 
I don’t like to ask too much. (Dastjerdi et al., 2012, s. 6) 
 

I Dastjerdi et al. (2012) beskrevs att kulturella språkproblem kunde bidra till att information 

uteblev eller missuppfattades samt orsakade missförstånd då patienter till exempel inte 

berättade om sina behov om de inte blivit tillfrågade.  

 
Whenever the doctor asked me something and I nodded “No” she thought that was a “yes”, and Mrs. L 
always corrected it (because she was Iranian too). The doctor was confused in my “yes” and “no” 
response. For showing yes and no we shake our head up and down but people here, for yes they shake 
their head up and down and for no just move their heads horizontally … like this … (laughing). 
(Dastjerdi et al., 2012, s. 6) 
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Att vilja ha trovärdig och individanpassad information 

Flera studier (Dastjerdi et al., 2012; Guionnet et al., 2014; Wallace et at., 2014) visade att det 

var viktigt för patienter att få individanpassad information i den nya kulturen då detta kunde 

minska deras oro. Enligt Oliffe et al. (2007) upplevde patienter att det var bättre att få 

information direkt från läkaren på det språk som de förstod än att få den via en tolk. Studier 

(Kwong & Mak, 2009; Wallace et al., 2014) visade att det nya landets läkare ansågs vara 

trovärdiga källor för sjukdomsrelaterad information. Andra studier (Lee-Lin et al., 2012; 

Wallace et al., 2014) beskrev att trovärdig och individanpassad information från vårdgivaren 

var viktig för att patienter skulle kunna fatta beslut om olika behandlingsalternativ. Enligt 

Lee-Lin et al. (2012) var påminnelser, uppmuntran och rekommendationer betydelsefulla för 

att genomgå undersökningar eftersom det fanns stor respekt för vårdgivarnas kunskap. Studier 

(Lee, Wang, Yang & Tsai, 2014; Wu & Bancroft, 2006) visade dock att vårdgivaren inte 

påminde om undersökningar vilket ledde till att patienter glömde bort dem. 

 
The practitioner is expected to provide information about HIV, the ways of transmission, the latest 
research activities and treatments. This information provided the patients with better understanding of 
the disease and decreased their HIV-related anxiety.  (Guionnet et al., 2014, s. 3)  

 

Studier (Lee-Lin et al., 2012; Wu & Bancroft, 2006) visade att det var vanligt att patienter 

upplevde att de fick bristande information om olika undersökningar och rutiner i det nya 

landet. Detta skapade förvirring om exempelvis vikten av regelbundna undersökningar och 

uppföljningsbesök. En annan studie (Lee et al., 2014) visade att det var vanligt med 

otillräcklig hälsokunskap och kunskap om olika sjukdomar. En studie (Kwong & Mak, 2009) 

beskrev att patienter ansåg att det var en rättighet att ställa frågor till läkaren om det aktuella 

hälsotillståndet och upplevde därför frustration när läkaren inte förklarade och besvarade 

frågorna. Missnöje kunde uppstå när vårdgivaren i den nya kulturen inte tog sig tid att 

informera om risker att drabbas av sjukdom (Lee-Lin et al., 2012). 

 
Most of the participants reported that they did not receive sufficient information about the test: “The 
physician did not tell me anything but simply asked me to ‘take it easy’ and not feel nervous during the 
procedure.  (Lee at al., 2014, s. 91) 

 

Studier (Lee et al., 2014; Wallace et al., 2014; Wu & Bancroft, 2006) visade att patienter 

upplevde att bristande information kunde leda till fysiskt och psykiskt obehag vid 

undersökningar i det nya landets hälso- och sjukvård. Psykiskt obehag kunde till exempel 

innefatta rädsla för att upptäcka sjukdom (Wallace et al. 2014), hopplöshet inför 
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undersökningens nödvändighet (Kwong & Mak, 2009; Lee-Lin et al., 2012; Wu & Bancroft, 

2006) samt misstro mot undersökningens förmåga att upptäcka sjukdom (Lee-Lin et al., 2012; 

Wallace et al., 2014). En studie (Lee-Lin et al., 2012) beskrev att hopplöshet och tveksamhet 

till behandlingars nödvändighet kunde uppstå om patienter inte fick tillräcklig information om 

sjukdom och behandling. Andra studier (De Gagne et al., 2015; Guionnet et al., 2014) visade 

att det kunde finnas misstro mot att den nya kulturens läkemedelsbehandling inte var 

individanpassad. Patienter kunde ha bristande kunskaper om sina ordinerade läkemedel vilket 

kunde leda till att de inte följde ordinationen (Oliffe et al., 2007). Studier (Kwong & Mak, 

2009; Oliffe et al., 2007) visade också att patienter kunde uppleva att de hade blivit 

ekonomiskt utnyttjade och lurade av den nya kulturens läkare då de ibland utförde många och 

slarviga undersökningar som de inte fick information om. Vidare visade en studie (Kwong & 

Mak, 2009) att patienter fick en känsla av att läkaren tycktes vara mer intresserad av deras 

pengar än av att tillgodose deras behov vilket ansågs vara oetiskt. 

 
In our country we do not have this x-ray, or this disease … Ten years from now when I am not here, I 
hope they do not discover a side effect of the mammogram machine. This is something that women will 
have to go through.  (Wallace et al., 2014, s. 1190) 

 

Att ha kunskap och förståelse för det nya landets hälso- och sjukvård är värdefullt 

Studier (Choi, 2013; De Gagne et al., 2015) visade att patienter upplevde att de stora 

skillnaderna mellan det nya och gamla landets hälso- och sjukvård skapade förvirring och 

försvårade vårdsökandet. De upplevde också att det nya landets hälso- och sjukvårdssystem 

var komplicerat (ibid.). Det kunde till exempel handla om att de inte förstod varför det fanns 

patientväntelistor för olika sjukvårdstjänster (Oliffe et al., 2007) och hur systemet med 

primärvårdsläkare och specialistläkare fungerade (Kwong & Mak, 2009). Att inte ha fått 

kunskap om den hälso- och sjukvård som erbjöds i det nya landet bidrog till att patienter inte 

var förberedda på att hantera hälsoproblem och sjukdomar när de uppstod (Choi, 2013; 

Dastjerdi et al., 2012). En studie (Kwong & Mak, 2009) visade att förvirring kunde uppstå då 

olika läkare behövde konsulteras för samma sjukdomstillstånd och att bristande information 

försvårade ytterligare medicinsk uppföljning. Studien av Wallace et al. (2014) beskrev att 

patienters bristande kunskap om nya landets hälso- och sjukvårdssystem kunde vara ett hinder 

för att genomgå undersökningar. 

 
Fear and feelings of hopelessness and helplessness were common as they tried to work out how to deal 
with Canadian health care services. (Dastjerdi et al., 2012, s. 5) 
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En studie (Lee-Lin et al., 2012) betonade att patienter valde att genomgå undersökningar i det 

nya landet för att få bättre hälsa och för att det fanns en önskan om att upptäcka sjukdom i ett 

tidigt skede. De kände även förtroende för den ordinerade behandlingen och ville därför 

fullfölja den för att må bra och inte smitta andra (Guionnet et al., 2014). En annan studie 

(Oliffe et al., 2007) visade att det fanns en tendens att inte vilja uppsöka det nya landets hälso- 

och sjukvård i onödan. Det var även vanligt att den första kontakten med hälso- och 

sjukvården skedde när patienten var akut sjuk (Dastjerdi et al., 2012). Studier (Dastjerdi et al., 

2012; Kwong & Mak, 2009; Wu & Bancroft, 2006) visade att patienter kände sig nöjda med 

det nya landets hälso- och sjukvård, att de kunde lita på läkarens kompetens samt uppskattade 

deras entusiasm (ibid.). Att det nya landets hälso- och sjukvård var bra på att bevara patienters 

konfidentialitet var något som värderades högt (Guionnet et al., 2014). Patienter beskrev att 

de föredrog västerländsk hälso- och sjukvård framför traditionella hälsoutövare på grund av 

bristande förtroende, att det var dyrt och att den typen av vård bara fungerade på vissa 

symtom (Choi, 2013). Samtidigt framkom att patienter inte kände sig bekväma med det nya 

landets läkare trots deras kompetens och kunskap samt att de upplevde otrygghet på grund av 

svårigheter att få tillgång till förebyggande hälso- och sjukvård och primärvård. En studie 

(Dastjerdi et al., 2012) visade att om patienter accepterade det nya sjukvårdssystemet så blev 

det lättare att nyttja hälso- och sjukvården. Ett sätt att förbättra sin syn på hälso- och 

sjukvården var att ta till sig råd från vänner och bekanta som blivit trygga med att använda det 

nya sjukvårdssystemet och som kände sig nöjda med hur det fungerade. Studien beskrev 

också att patienter behövde hitta ett sätt att utveckla tillit till sin läkare, detta kunde till 

exempel uppnås genom att välja läkare som kunde kommunicera, var kulturellt kompetenta 

och hade förståelse för patientens ekonomiska situation.  

 
I appreciate Canadian health care services. I’ve gotten good care, and I am more than happy to help 
people who are in need and to use all available services. (Dastjerdi et al., 2012, s. 10)  

 

En studie (De Gagne et al., 2015) betonade att patienter upplevde att hälso- och sjukvårdens 

organisation var ett hinder för att få tillgång till vård i det nya landet. Detta kunde till exempel 

handla om att husläkaren var avgörande för att få träffa specialistläkare och för att få tillgång 

till receptbelagda mediciner (Dastjerdi et al., 2012; Oliffe et al. 2007). Långa väntetider, brist 

på läkartillgänglighet och höga kostnader var andra exempel på upplevda hinder som 

orsakades av hälso- och sjukvårdens organisation (De Gagne et al., 2015; Kwong & Mak, 

2009; Oliffe et al., 2007). En studie (Oliffe et al., 2007) visade att patienter upplevde att det 

nya landets sjukvårdssystem var bra men trots det inte uppfyllde deras behov. Att få möjlighet 
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att ha en läkare av samma kön kunde göra att patienter kände sig mindre generade, tryggare 

och mer förstådda när de sökte hälso- och sjukvård (Guionnet et al., 2014; Lee et al., 2014; 

Wu & Bancroft, 2006). Detta kunde vara särskilt viktigt vid undersökning av mer intima delar 

av kroppen (Wu & Bancroft, 2006). Det fanns även patienter som inte tyckte att läkarens kön 

hade någon betydelse (Guionnet et al., 2014). Studier (Dastjerdi et al., 2012; Kwong & Mak, 

2009) visade att patienter kunde känna maktlöshet och bristande förtroende för sina läkare när 

det inte fanns möjlighet att välja vårdgivare på grund av det nya landets sjukvårdssystem. 

 
If you need to get an ultrasound or other tests at this hospital or any other government-funded 
hospitals, you need to make an appointment … But the wait for the next available appointment is at 
least 3 to 6 months. If you really have an illness but you have to wait 3 months, you will die before an 
appointment is available.  (Kwong & Mak, 2009, s. 339) 

 

Att kostnader kan vara ett hinder för att söka hälso- och sjukvård 

Studier (Choi, 2013; Wallace et al., 2014) visade att otillräcklig sjukförsäkring, brist på tid 

och bristande information bidrog till att patienter i det nya landet inte kunde uppsöka läkare 

vid sjukdom vilket kunde skapa frustration. Andra studier (Oliffe et al., 2007; Wallace et al., 

2014) visade att patienter inte hade råd att följa läkemedelsordinationen och smugglande 

därför in sina läkemedel från hemlandet (ibid). Höga sjukvårdskostnader bland oförsäkrade 

och underförsäkrade var också ett hinder för att få tillgång till hälso- och sjukvård i det nya 

landet. Det kunde exempelvis handla om att patienter behövde träffa läkaren flera gånger för 

samma symtom (Kwong & Mak, 2009; Wu & Bancroft, 2006). Andra studier (Choi, 2013; De 

Gagne et al., 2015; Wu & Bancroft, 2006) beskrev att patienter upplevde osäkerhet kring 

sjukförsäkringens omfattning samt oro för att medicinska behandlingar och undersökningar 

skulle vara dyra. Höga kostnader för hälso- och sjukvård i det nya landet tvingade patienter att 

prioritera bort sina undersökningar (Choi, 2013; Lee-Lin et al., 2012). Studier (Choi, 2013; 

Lee-Lin et al., 2012; Wu & Bancroft, 2006) visade att det fanns en önskan om att kunna gå på 

regelbundna undersökningar om de hade råd eller hade tillräcklig sjukförsäkring. En studie 

(Kwong & Mak, 2009) betonade att bra försäkringsskydd upplevdes ge bättre vård av privata 

vårdgivare och att otillräcklig sjukförsäkring gav sämre vård.  

 
At present, I understand that colonoscopy is extremely expensive. I’m debating whether I should go for 
it or not. For almost two years, that my doctor has been asking me to go for it but I’m still holding back 
because it’s a lot of money. (De Gagne et al., 2015, s. 358) 

 

En studie (Choi, 2013) visade att patienter ansåg att det kunde vara nödvändigt att åka till sitt 

hemland för att få sitt vårdbehov tillfredsställt och att detta ledde till en fördröjning av 
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vårdsökandet. Andra studier (Choi, 2013; Dastjerdi et al., 2012; Lee-Lin et al., 2012; Oliffe et 

al., 2007) visade att ytterligare orsaker till att söka sjukvård i hemlandet kunde vara missnöje 

med det nya landets hälso- och sjukvård, att patienter inte hade råd samt för att efter 

diagnostisering slippa långa väntetider. Studier (Dastjerdi et al., 2012; Kwong & Mak, 2009) 

beskrev att det nya landets sjukvårdssystem inte upplevdes vara användarvänligt på grund av 

dess oflexibilitet. Det framkom även i flera studier (Choi, 2013; Lee-Lin et al., 2012; Oliffe et 

al., 2007; Wallace et al., 2014; Wu & Bancroft, 2006) att transportproblem, så som att vara 

beroende av sin omgivning för att kunna ta sig till läkaren, kunde vara hinder för att få 

tillgång till hälso- och sjukvård. Andra studier (Kwong & Mak, 2009; Wallace et al., 2014) 

visade att patienter upplevde att det var svårt att söka hälso- och sjukvård i det nya landet på 

grund av att de inte hade råd att ta ledigt från sitt arbete och att det var svårt att få träffa 

läkaren efter arbetsdagens slut. Det var även svårt att veta hur länge läkarbesöket skulle ta och 

att få tiden att räcka till (Guionnet et al., 2014; Wu & Bancroft, 2006). Studier (De Gagne et 

al., 2015; Kwong & Mak, 2009; Wallace et al., 2014) beskrev att patienter var tvungna att 

anpassa sitt schema efter hälso- och sjukvården och pussla ihop läkarbesöken med sina 

arbetstider. En studie (Dastjerdi et al., 2012) visade att patienter ibland valde att uppsöka 

akuten på kvällstid trots att deras vårdbehov inte var akut. Detta för undvika pappersarbete 

och långa väntetider samt för att de då inte behövde ta ledigt från sitt arbete. 

 
[In Hawaii] when I am sick, I wait until I feel better … I don’t want to bother my children. They are 
busy make a living. To see a doctor here, I have to ask my children for a ride and other things. Then, 
they have to take off from their work and take me to see a doctor. It is too cumbersome and also very 
expensive. (Choi, 2013, s. 358) 

 

 

Diskussion 
Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av hälso- och sjukvård i en annan kultur. 

Analysen resulterade i fem kategorier: Att kulturell kompetens och bemötande är 

betydelsefullt; Att kommunikationssvårigheter är ett hinder; Att vilja ha trovärdig och 

individanpassad information; Att ha kunskap och förståelse för det nya landets hälso- och 

sjukvård är värdefullt samt Att kostnader kan vara ett hinder för att söka hälso- och sjukvård. 

 

I litteraturstudiens resultat framkommer att kulturell kompetens och relationen med 

vårdgivaren var betydelsefullt för upplevelsen av att få hälso- och sjukvård och vårdgivarens 

bristande kulturella kompetens kunde leda till känslor av missnöje hos patienter samt att de 
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sökte mindre vård. Repo, Vahlberg, Salminen, Papadopoulos och Leino-Kilpi (2016) menar 

att som vårdgivare tillhöra en minoritet i form av att ha ett annat hemland eller modersmål 

kan bidra till bättre förutsättningar för att utföra kulturellt kompetent vård. Detta kan bero på 

att dessa vårdgivare har reflekterat över sin egen kulturella och etniska identitet. Andra 

faktorer som kan påverka vårdgivarens kulturella kompetens är att kunna prata andra språk, 

att regelbundet interagera med människor från andra kulturer och att ha studerat utomlands 

(ibid.). Att medvetet försätta sig i situationer där ens egen världsuppfattning utmanas är 

nyttigt för att utveckla sin kulturella medvetenhet. Detta kan till exempel göras genom att 

själv bli en minoritet i umgänget med en grupp av människor som har en annan kultur. I 

sådana sammanhang är det möjligt att få förståelse för andras perspektiv och situation samt att 

de egna fördomarna får möjlighet att omvärderas. Att lära sig att se patienters kulturella 

olikheter som en tillgång snarare än något som måste stöpas om för att passa vårdgivarens 

kultur är viktigt för att kunna balansera den maktobalans som är så påtaglig inom hälso-och 

sjukvården (Isaacson, 2014).  

 

Litteraturstudiens resultat visar att patienter upplevde att det fanns fördelar med hälso- och 

sjukvård som var kulturellt anpassad. Leininger (2006, s. 1-42) menar att hennes teori 

“Culture care diversity and universality” är den enda teorin som har ett omfattande, holistiskt 

fokus på kulturell omvårdnad, vilket gör att den går att applicera på alla kulturer. 

Transkulturell omvårdnad handlar om att ge vård till individer och grupper utifrån deras 

värderingar och övertygelser för att på så sätt främja hälsa och välbefinnande eller för att på 

ett meningsfullt sätt hjälpa människor som lever i ogynnsamma förhållanden, som lider av 

sjukdom eller upplevt död. Teorin innehåller fyra viktiga teser, den första handlar om att den 

kulturanpassade vårdens uttryck, betydelser, mönster och metoder är olika men att de även har 

sina likheter och dessa är universella. Den andra handlar om att världsbilden består av många 

sociostrukturella faktorer så som religion, ekonomi, kulturella värderingar, etnohistoria, 

kontext, språk, allmän- och specialistvård, som på ett avgörande sätt kan påverka och 

förutsäga hälsa, välbefinnande, sjukdom, läkande och på vilka sätt människor hanterar 

funktionshinder och död. Den tredje beskriver att patientens inifrånperspektiv och 

sjuksköterskans utifrånperspektiv i olika kontexter har stor påverkan på hälsa och sjukdom. 

Slutligen handlar den fjärde tesen om att det finns tre olika utgångspunkter för hur 

sjuksköterskan kan tänka och handla för att nå målet om en kulturanpassad vård som är säker, 

tillfredsställande och meningsfull för patienterna. De tre utgångspunkterna handlar om att 

bevara eller upprätthålla kulturanpassad vård, anpassa eller förhandla om kulturanpassad vård 
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samt omformning eller omstrukturering av kulturanpassad vård. För att göra sin teori enklare 

att använda och förstå har Leininger (2006, s. 1-42) utformat “the sunrise model” som 

illustreras nedan i figur 1.  

 
Figur 1 Leininger’s sunrise enabler to discover culture care (Leininger, 2006, s. 25) 

 

Denna litteraturstudies resultat visar att vårdpersonalens bristande kulturella kompetens 

bidrog till att patienter sökte mindre vård, att de inte följde läkarnas råd och att hälsoriskerna 

därför ökade. Ett sätt att utföra en mer kulturellt anpassad vård är att arbeta utifrån ”the 

sunrise model” (Leininger, 2006, s. 1-42) som utgår från patientens världsbild samt kulturella 

och sociala strukturer. Genom undersöka patientens kulturella värderingar och livsstil kan 

sjuksköterskan utforska olika faktorer som är avgörande för att kunna förstå hur patienten ser 

på sin omvärld och situation. Till dessa faktorer hör; teknologiska faktorer, religiösa och 

filosofiska faktorer, släktband och sociala faktorer, politiska och legala faktorer, ekonomiska 

och utbildningsfaktorer. Faktorerna påverkar hur patienten ser på hälsa, sjukdom och sjukvård 

och utifrån detta kan sjuksköterskan fatta beslut tillsammans med patienten angående hur 

omvårdnaden ska utföras för att vara kulturellt anpassad.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar även att patienter önskade att hälso- och sjukvården 

skulle utföras på ett kulturellt kompetent sätt. I Campinha-Bacotes (2002) teori om kulturell 
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kompetens beskrivs att kulturell kompetens är en ständigt pågående process där vårdgivaren 

oavbrutet strävar efter att tillägna sig förmågan att arbeta effektivt utifrån patientens kulturella 

kontext som både innefattar individen själv, dennes familj och samhället i stort. 

Utgångspunkten bör vara att det finns en önskan om att bli kulturellt kompetent snarare än att 

vårdgivaren redan anser sig inneha kulturell kompetens. Processen innefattar fem områden 

som ska integreras för att på så sätt utveckla kulturell kompetens. Dessa fem områden är 

kulturell medvetenhet, kulturell kunskap, kulturellt kunnande, kulturella möten och kulturellt 

begär. Vidare betonar Campinha-Bacote (2002) att det finns mer variation inom en etnisk 

grupp än mellan olika etniska grupper och att kulturell kompetens är avgörande för att 

vårdgivare ska kunna ge kulturellt anpassad vård till sina patienter. Det finns även ett 

samband mellan vårdgivarens kompetensnivå och dennes förmåga att erbjuda kulturellt 

känslig hälso- och sjukvård.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att religion och/eller kultur kunde vara ett hinder när patienter 

skulle få hälso- och sjukvård. Cherangi, Manookian och Nasrabadi (2014) beskriver att en 

viktig del i sjuksköterskans omvårdnad är att bevara patientens värdighet. Detta kan bli extra 

tydligt när det handlar om patienter som har en annan kultur och/eller religion. Att bevara 

patienters värdighet innefattar att det är nödvändigt att respektera ett absolut människovärde 

och att ge personcentrerad omvårdnad (ibid.). Att sträva efter att bemöta varje patient som en 

högt värderad individ genom att till exempel uppmärksamma sårbarhet till följd av förlorad 

värdighet, främja avskildhet samt förbättra kommunikation och relation är sätt att respektera 

patienters värdighet (Baillie & Gallagher, 2011). Litteraturstudiens resultat visar att patienter 

på grund av vidskeplighet och en ovilja att visa kroppen valde bort att söka vård. Detta skulle 

kunna härledas till att deras värdighet inte respekterats av deras vårdgivare. Ekman et al. 

(2011) beskriver att personcentrerad omvårdnad innebär att sjuksköterskor ser patienter som 

personer och inte bara som den diagnos som de drabbats av eller lever med. Det handlar alltså 

om att se personen bortom patienten vilket innefattar att patienten är en människa med 

önskningar, känslor, behov och mål. Detta synsätt gör det lättare att inkludera patienter i vård 

och behandling. Vidare menar Ekman et al. (2011) att det behövs rutiner för att kunna göra 

personcentrerad omvårdnad till en självklar del i sjuksköterskors dagliga omvårdnadsarbete. 

Första rutinen handlar om att inleda partnerskapet genom att lyssna till patienters berättelser 

om sina upplevelser, känslor, uppfattningar och önskningar för att på så sätt flytta fokus från 

patient till person. Andra rutinen handlar om arbeta med partnerskapet som innefattar att 

utbyta erfarenheter, tankar och upplevelser med varandra vilket uppmuntrar till ett delat 
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beslutsfattande. Den tredje rutinen innebär att värna om partnerskapet. Detta görs genom att 

dokumentera patienters önskemål, uppfattningar, värden och delaktighet i omvårdnad och 

behandling.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att patienter upplevde att de hade blivit dåligt bemötta 

av vårdgivare. Widar, Ek och Ahlström (2007) menar att det är viktigt för patienter att bli 

behandlade seriöst, att bli förstådda, att bli sedda och att bli bemötta med omsorg. Det är även 

viktigt att känna sig trygg med vårdgivarens kompetens, att bli uppmuntrad av deras 

bemötande, att få information och kontinuitet samt att få praktiskt och känslomässigt stöd. 

Berg och Danielsson (2007) beskriver den omtänksamma relationen mellan sjuksköterska och 

patient som en medveten strävan mot att skapa förtroende. Ur patienters perspektiv är det 

viktigt att värdigheten bevaras vilket kan innebära att de får använda sin egen kompetens och 

sina resurser i samspelet med sjuksköterskan och att de känner sig omhändertagna av 

omvårdnadsteamet. När den omtänksamma relationen inte fungerar som den ska kan patienter 

uppleva en känsla av utsatthet, att de behöver känna sig trygga med att vårdas i en ansträngd 

situation och att de kan känna sig exponerade och utsatta. Detta går i linje med denna 

litteraturstudies resultat som beskriver att en dålig relation med vårdgivaren kunde leda till att 

patienter kände sig dömda. Vidare menar Widar, Ek och Ahlström (2007) att ur 

sjuksköterskors perspektiv innebär den omtänksamma relationen en medveten strävan som de 

genom att använda sin kompetens kan uppnå men att de samtidigt är medvetna om sina 

begränsningar. Sjuksköterskor beskriver även att den omtänksamma relationen innebär en 

påfrestande medkänsla, att omvårdnad ges i krävande situationer samt att de behöver vara 

medvetna om patienternas behov.  

 

I resultatet i litteraturstudien framkommer att kommunikationssvårigheter var ett hinder som 

försvårade kontakten med vårdgivaren och att det kunde leda till att patienter kände sig 

otillfredsställda. Fakhr-Movahedi, Salsali, Negharandeh och Rahnavard (2011) beskriver att 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient utgör en viktig del av omvårdnaden och 

sjuksköterskor gör ofta sitt allra bästa för att utföra denna uppgift på ett professionellt sätt 

(ibid.). Patienter beskriver att de upplever ett behov av att sjuksköterskan ska prata med dem 

som individer, och att det är viktigt för dem att sjuksköterskan inte bara ser kommunikationen 

som en del i att utföra praktiska arbetsuppgifter (McCabe, 2004). Sjuksköterskor beskriver att 

de försöker finna tid att kommunicera med patienterna och att ett bra tillfälle är när de utför 

omvårdnadsåtgärder. Samtalen bör då ha som mål att skapa en relation och lära känna 
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patienterna snarare än att prata om hur omvårdnaden utförs. På så sätt kan sjuksköterskor 

utföra patientcentrerad vård (Chan, Jones & Wong, 2013). Lusk och Fater (2013) beskriver att 

patientcentrerad omvårdnad innebär att tillhandahålla vård som tar hänsyn till skillnader 

mellan patienter och som inkluderar dem i de beslut som ska fattas. Det är viktigt att 

sjuksköterskor för sina patienters talan samt samordnar hälso- och sjukvården för deras 

patienters bästa. Vidare beskriver Lusk och Fater (2013) att det finns tre viktiga faktorer för 

att kunna ge patientcentrerad vård; att uppmuntra patientens autonomi, att sjuksköterskor har 

en omtänksam attityd till patienten och att vården individanpassas utifrån patientens 

önskemål, värderingar och behov. Att arbeta utifrån dessa tre faktorer kan även beskrivas 

genom att sjuksköterskor respekterar patienters värderingar, tillgodoser deras behov, bemöter 

dem som unika individer samt att de lyssnar, kommunicerar, lär ut och även får möjlighet lära 

av sina patienter.  

 

I litteraturstudiens resultat framkommer det att patienter kände sig lugnare och mer 

harmoniska när kommunikationen fungerade på ett tillfredsställande sätt. Chan (2013) menar 

att kommunikation förekommer i två olika former; verbal och icke-verbal. Den ickeverbala 

kommunikationen diskuteras inte så ofta, men anses ändå vara en viktig del av 

sjuksköterskors omvårdnad. Icke-verbal kommunikation innebär att tankar och känslor kan 

signaleras genom kroppsspråk, gester, ansiktsuttryck eller ögonkontakt. När en människa vill 

förmedla tröst, stöd eller omtanke anses icke-verbal kommunikation vara särskilt viktig. Icke-

verbal kommunikation kan även användas för att förstärka och förtydliga det som sägs 

verbalt, för att på så sätt öka förståelsen hos mottagaren (ibid). Sjuksköterskor beskriver att de 

uppmärksammade deras patienters tonläge för att på så sätt fånga upp deras känslor och 

upplevelser (Valladares Broca & Assunção Ferreira, 2014). Ett annat sätt att uppmärksamma 

sina patienter är att ha ögonkontakt vid till exempel olika omvårdnadssituationer, detta 

förbättrar den ickeverbala kommunikationen och samspelet mellan patient och sjuksköterska 

(Chan et al., 2013). Patienter beskriver att de anser att den icke-verbala kommunikationen är 

en indikator på sjuksköterskans äkthet då den visar på känslomässigt stöd, förståelse och 

respekt för dem som individer (McCabe, 2004). Alla sjuksköterskor har förmåga att 

kommunicera med sina patienter, hur bra kommunikationen fungerar beror på sjuksköterskans 

erfarenhet och kompetens. Att komplettera den verbala kommunikationen med icke-verbal 

kommunikation är ett sätt att underlätta informationsutbytet vilket i sin tur förbättrar 

vårdkvaliteten (Chan, 2013). Detta stöds av resultatet i denna litteraturstudie där det 
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framkommer att god kommunikation med vårdgivaren var viktigt för patienters upplevelse av 

hälso- och sjukvården. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att patienters upplevelser av att ta hjälp av en tolk i 

kommunikationen med vårdgivaren hade fördelar men även nackdelar. Fördelar kunde vara 

att kommunikationen förbättrades och nackdelarna kunde vara att patienters integritet hotades. 

Vårdgivarens perspektiv av att använda professionella tolkar för att främja kommunikationen 

med patienter beskrivs i en studie av Brämberg och Sandman (2013). Där framkommer det att 

det finns en önskan om att tolken ska vara en objektiv part som endast ska fungera som ett 

hjälpmedel för att åstadkomma en fungerande kommunikation (ibid). Vårdgivare kan även 

beskriva att de kan uppleva känslor av osäkerhet kring hur tolken översätter och att de kan 

känna sig maktlösa eftersom det är svårt att kontrollera att deras budskap verkligen når 

patienterna (Hsieh, 2010). Tolken förväntas översätta den exakta betydelsen av det som sägs, 

samtidigt som det finns förväntningar på att tolken ska vara kulturellt medveten och ha 

medicinsk kunskap för att kunna förklara oklarheter och öka förståelsen i kommunikationen 

(Brämberg & Sandman, 2013). Detta överensstämmer med denna litteraturstudies resultat 

som visar att patienterna utryckte att det var önskvärt om tolken kunde det medicinska 

språket. Vidare menar Hsieh (2010) att tolkens kulturella medvetenhet kan orsaka problem då 

detta kan innebära att tolken förändrar och förvanskar vårdgivarens information och budskap 

(ibid). Trots vårdgivares oro angående konsekvenserna av otillräcklig kommunikation på 

grund av språkbarriärer är det inte en självklarhet att tillkalla hjälp av professionella tolkar. 

Detta kan bidra till att patientens anhöriga får ta ett stort ansvar då dessa tvingas att fungera 

som tolkar vilket de inte alltid har tillräcklig kompetens för. Att familjemedlemmar tolkar kan 

hota patientens integritet och konfidentialitet, få negativa konsekvenser för relationerna inom 

familjen samt vara ett hinder då vissa ämnen inte upplevs vara bekväma att diskutera i närvaro 

av en familjemedlem (Gerrish, Chau, Sobowale & Birks, 2004). Det kan även vara svårt för 

vårdgivaren att skapa en relation med patienter och helt och hållet förstå deras situation när 

tolk används eftersom det är svårt för tolken att till fullo förmedla patienternas känslor och 

upplevelser (Rosenberg, Leanza & Seller, 2007).   

 

I litteraturstudiens resultat framkommer att patienter ville ha trovärdig och individanpassad 

information och att det var viktigt att vårdgivaren gav anpassad information då detta 

påverkade patienters välbefinnande och möjligheter att få god vård. Heggland och Hausken 

(2014) beskriver att vårdpersonal kan ge information till patienter på olika sätt, antingen kan 
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informationen gå i en riktning (från vårdgivare till patient eller tvärt om) eller i båda 

riktningarna (dialog) (ibid.). Patienter värdesätter den betydelsefulla roll som sjuksköterskan 

har i att tillfredsställa deras behov av information. I detta ingår att patienterna önskar att 

sjuksköterskan ska erbjuda information, uppdatera dem om deras hälsostatus, erbjuda 

alternativ angående deras omvårdnad, förklara olika behandlingar samt svara på deras frågor 

på ett lättförståeligt sätt. Att få information om sina sjukdomar och behandlingar kan ge 

patienter en känsla av kontroll, minska rädsla och ångest samt ge dem strategier för att hantera 

sin situation (Liu, Mok & Wong, 2006). Detta går i linje med det resultat som framkom i 

denna litteraturstudie där patienter beskrev att det var viktigt att få information för att de 

skulle kunna fatta beslut om olika behandlingsalternativ. Att sjuksköterskor ger information är 

även viktigt därför att de ger information på andra sätt än läkarna. Informationen från 

sjuksköterskorna ses således som ett nödvändigt komplement till den information som läkarna 

ger (Koutsopoulou, Papathanassoglou, Katapodi & Patiraki, 2010). Dessvärre upplever 

patienter att sjuksköterskor inte alltid ger tillräckligt med information och att de är mer 

fokuserade på att utföra praktiskt omvårdnadsarbete (McCabe, 2004). När information ges är 

det viktigt att den både är muntlig och skriftlig, detta för att patienter då ges möjlighet att 

tillgodogöra sig informationen vid flera tillfällen. Om informationen bara ges muntligt finns 

stor risk att de blir överväldigade vilket kan leda till frustration över att inte ha förmåga att ta 

till sig den givna informationen (Andersson, Otterstrom-Rydberg & Karlsson, 2015).   

 

Resultatet i litteraturstudien visar att patienter hade behov av trovärdig och individanpassad 

information från vårdgivaren. Det är dock inte bara patienter som är i behov av information, 

det är även nödvändigt för vårdgivaren för att det ska vara möjligt att ge individanpassad 

hälso- och sjukvård. Sjuksköterskor beskriver att de både behöver klinisk och personlig 

information om deras patienter. Klinisk information kan handla om patientens fysiska 

karakteristika, så som ålder, vikt, diagnoser och sjukdomshistoria. De beskriver även att det är 

viktigt att ha kännedom om patienternas mentala och psykisksociala tillstånd. Den personliga 

informationen är viktig för att sjuksköterskor ska kunna lära känna individen bortom 

diagnosen. Denna typ av information kan till exempel handla om att lära känna sina patienters 

typiska beteenden, önskemål hemma och på sjukhuset och vad de klarar av i hemmet (Kelley, 

Dochtery & Brandon, 2013). 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att kunskap och förståelse för det nya landets hälso- och 

sjukvård var betydelsefullt för hur den upplevdes och användes. Kunskapen var avgörande för 
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möjligheterna att få tillgång till vård vid behov. Att inte ha kunskap om hälso- och 

sjukvårdssystemet och inte veta var man kan vända sig för att få hjälp kan leda till att 

patienter känner sig ensamma. Det finns då en önskan om att få mer information från 

vårdgivaren för att på så sätt få vägledning och större möjligheter att få tillgång till nödvändig 

vård (Larsen, Krohn, Püschel & Seifert, 2014). Att patienter har kunskap ökar möjligheten för 

dem att kunna vara med och fatta beslut tillsammans med deras vårdgivare om den vård som 

de är i behov av. I denna kunskap ingår till exempel att ha kännedom om olika 

behandlingsalternativ men även om egna önskningar och mål (Joseph-Williams, Elwyn & 

Edwards, 2014). Detta stärks av resultatet i denna litteraturstudie som visar att patienters 

bristande kunskap om det nya landets hälso- och sjukvårdssystem försvårade tillgången till 

vård.  

 

Resultatet från denna litteraturstudie visar att patienter kände sig nöjda med det nya landets 

hälso-och sjukvård. Enligt Bleich, Özaltin och Murray (2009) finns det en koppling mellan 

hur nöjda patienter är med hälso- och sjukvården och hur mycket utbildning de har. Patienter 

med mer utbildning är mindre nöjda än patienter som inte har lika mycket utbildning. Det 

finns även ett samband mellan patienters hälsa och hur väl de tycker att hälso- och sjukvården 

tillfredsställer deras behov av vård. De patienter som har mycket god hälsa är också de som är 

mest missnöjda med den vård som ges (ibid.). Andra faktorer som är kopplade till hur nöjda 

patienter är med hälso- och sjukvården är hur väl kommunikationen fungerar med 

vårdgivaren, om de ges möjlighet att vara med och fatta beslut angående behandlingar och om 

de fick möjlighet att välja sin vårdgivare (Coulter & Jenkinson, 2005). Det sistnämnda stärker 

även resultatet i denna litteraturstudie, då den visar patienter upplevde att deras förtroende för 

hälso- och sjukvården ökade om de fick välja vårdgivare som kunde kommunicera, var 

kulturellt kompetenta och hade förståelse för deras situation.  

 

I resultatet i litteraturstudien framkommer att kostnader kunde vara ett hinder för att söka 

hälso- och sjukvård. Patienter kunde uppleva osäkerhet kring sin sjukförsäkring, samt oro för 

att medicinska behandlingar och undersökningar skulle vara för dyra. Trots att det finns 

möjlighet att få hälso- och sjukvård är det många patienter som lever och vårdas i sin egen 

kultur som tvingas avstå på grund av att de inte har råd att betala de kostnader som är 

relaterade till vården (Schoen et al., 2007). Patienters ekonomiska status påverkar deras hälso- 

och sjukvård på flera olika sätt, till exempel angående tillgång, tillgänglighet, förebyggande 

tjänster, medicinsk vård, relationen till vårdpersonalen och delaktighet när beslut ska fattas. 
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Patienter med låg ekonomisk status lägger exempelvis stor vikt vid behandlingars kostnad och 

kontinuiteten i hälso- och sjukvården, de har hög tilltro till läkemedels- och strålbehandling 

men föredrar även att få utbildning i att bevara sin hälsa. Patienter med hög ekonomisk status 

anser till exempel att tillgängligheten är viktig och är därför villiga att resa för att få sitt behov 

av hälso- och sjukvård tillgodosett samt uppskattar att kunna ha kontakt med vårdgivaren via 

telefon. De lägger även stor vikt vid delaktighet i beslutsfattande, informationssökning, och 

förebyggande vård och undersökningar (Jung, Baerveldt, Olesen, Grol & Wensing, 2003).  

 

Resultatet i litteraturstuden visar att sjukvårdssystemet inte upplevdes vara användarvänligt på 

grund av dess avsaknad av flexibilitet. Detta är en upplevelse som även delas av patienter som 

har olika former av handikapp men som vårdas i sin egen kultur. De beskriver att det finns 

många hinder för att få hälso- och sjukvård, kopplade både till struktur, ekonomi och individ. 

Vissa av barriärerna är de samma för de båda patientgrupperna medan andra hinder skiljer sig 

åt. De strukturella barriärerna för patienter med någon form av handikapp innefattar till 

exempel svårigheter att transportera sig till sjukvårdsinrättningar, att vårdmiljön inte är 

handikappanpassad, att vården inte är samordnad samt systemet med sjukförsäkringar. De 

finansiella barriärerna handlar om kostnader för exempelvis specifika tjänster, medicin och 

utrustning. De hinder som är kopplade till individen handlar bland annat om vårdgivarens 

okunskap, förutfattade meningar om människor som har handikapp, ovilja att ge vård och 

bristande respekt. Att förbättra hälso- och sjukvården för att de mest utsatta grupperna ska få 

tillgång till den borde vara högre prioriterat (Drainoni, et al., 2006). 

 

Metoddiskussion 

För att bedöma den vetenskapliga kvalitén på en studie med kvalitativ design är begreppet 

trovärdighet betydelsefullt. I begreppet trovärdighet ingår pålitlighet, tillförlitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302). 

 

Studiens pålitlighet kan värderas utifrån hur väl författarna har beskrivit projektets kontext, 

tillvägagångssätt och beslutsprocess. Utifrån författarnas beskrivning ska det vara möjligt för 

andra att genomföra en liknande studie (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302). Pålitligheten i 

denna studie har säkerställts genom att litteratursökningen, kvalitetsgranskningen av artiklar 

och analysen är beskriven på ett utförligt sätt. För att ytterligare förtydliga metoden har 

tabeller används för att beskriva den systematiska litteratursökningen samt för att ge en 
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översikt av de artiklar som ingår i analysen. En svaghet med denna litteraturstudie är att det är 

första gången som författarna genomför ett så pass omfattande arbete. 

Tillförlitlighet innebär att deltagarna i studien ska kunna känna igen sig i det resultat som 

författarna presenterar. Det är alltså viktigt att forskarnas tolkningar stämmer överens med 

deltagarnas känslor och upplevelser (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). I denna 

litteraturstudie har författarna varit noga med att undvika egna tolkningar i möjligaste mån 

samt gjort analysprocessen i små steg för att behålla nyanserna i innehållet. De extraherade 

textenheterna översattes innan de kondenseras, detta för att uppnå en textnära kondensering. 

Detta ansågs vara viktigt då författarna ville undvika att förlora viktigt innehåll när 

textenheterna kondenserades. Citat som styrkte innehållet i de olika kategorierna valdes för att 

uppnå ytterligare tillförlitlighet. Under hela forskningsprocessen har författarna fått 

konstruktiv kritik och uppföljning av handledare och forskarkollegor regelbundet. En svaghet 

med litteraturstudien var att samtliga artiklar som ingick i analysen var skrivna på engelska, 

vilket inte var författarnas modersmål. Detta kan ha påverkat översättningen av textenheterna. 

För att öka tillförlitligheten vid översättningen av textenheterna användes lexikon då behov 

uppstod.  

 

Bekräftelsebarhet bedöms utifrån hur forskningsfrågan har besvarats, hur forskaren har 

hanterat sin förförståelse och om insamlad data kan härledas tillbaka till ursprungskällan 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). I denna litteraturstudie har forskarna varit noga med att 

använda en tydlig referensteknik så att läsaren vid behov ska kunna gå tillbaka till 

ursprungskällan för att få en möjlighet att kunna bilda sig en egen uppfattning. För att undvika 

tolkningar har författarna fört en kontinuerlig diskussion om alla steg i forskningsprocessen 

samt kring sin egen förförståelse. En svaghet med litteraturstudien är att författarna inte helt 

kan bortse från sin egen förförståelse då den är en integrerad del av författarnas erfarenheter 

och identiteter. En av författarna har till exempel egna erfarenheter och upplevelser av hälso- 

och sjukvård i en annan kultur, men så länge det finns en medvetenhet kring förförståelsen så 

kan den ses som en tillgång snarare än som ett hinder. 

 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan överföras till liknande 

situationer eller deltagare (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). För att studiens överförbarhet 

ska kunna avgöras måste pålitlighet, tillförlitlighet samt bekräftelsebarhet ha bedömts 

(Wallengren & Henricson, 2014, s 488). Artiklarna som ingår i analysen i denna 

litteraturstudie är gjorda i olika länder som har olika sjukvårdssystem. Eftersom studiens syfte 
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var att undersöka patienters upplevelser av hälso- och sjukvård i en annan kultur så påverkas 

upplevelserna av den nya kulturens sjukvårdssystem. Flera av artiklarna är gjorda i USA där 

sjukvårdssystemet är uppbyggt kring att varje medborgare ska ha en sjukförsäkring, detta gör 

att delar av studiens resultat inte kan överföras till andra kulturer där sjukvårdssystemet är ett 

annat. De delar av resultatet som handlar om sjukförsäkringar kan alltså inte överföras till 

länder som har samma eller liknande sjukvårdssystem som det som finns i Sverige. Att 

deltagarna i de artiklar som ingår i litteraturstudien var både kvinnor och män stärker 

överförbarheten.  

 

 

Slutsats 

Upplevelserna av hälso- och sjukvård kan vara likartade oavsett om en människa är patient i 

sin egen eller i en annan kultur. Den stora skillnaden är att patienter som lever i en annan 

kultur är en mer utsatt grupp där små problem kan bli stora på grund av olika omständigheter. 

Dessa omständigheter kan till exempel handla om språksvårigheter, transportproblem, 

ekonomiska begränsningar, bristande kunskap och olika värderingar. För patienter oavsett 

kultur är det dock nödvändigt att bli bemötta och sedda som individer med unika behov och 

förutsättningar. Det är viktigt att sjuksköterskor värnar om sin egen nyfikenhet, då 

nyfikenheten är en utgångspunkt för att vilja lära sig och förstå andra människors tankar och 

beteenden. En annan viktig aspekt att ha i åtanke är att patienter är unika individer. Det därför 

är viktigt att uppmärksamma de individuella skillnaderna istället för att se alla olikheter som 

konsekvenser av människors olika kulturer. Det kan finnas mer skillnader inom en och samma 

kultur än mellan olika kulturella grupper. Det viktigaste är därför att sjuksköterskan ser 

människan i varje patient.  

 

För att få ytterligare kunskap som är lättare att applicera i den svenska kulturen finns det ett 

stort behov av forskning som beskriver immigranters upplevelser av hälso- och sjukvård i de 

nordiska länderna.   
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