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Människors upplevelser av mötet med vården i ett främmande land

– en litteraturstudie
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Abstrakt

Mångkulturella samhällen växer sig allt större. Detta innebär att 
sjuksköterskan möter individer med olika etniska, kulturella och 
religiösa bakgrunder. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 
hur människor upplever mötet med vården i ett främmande land. Den 
grundar sig på tio vetenskapliga artiklar som analyserats enligt kvalitativ 
manifest innehållsanalysmetod. Genom sjustegskategorisering framkom 
fem kategorier: förväntningar i mötet med vården, svårigheter och 
utmaningar för åtkomst av vård, svårigheter att kommunicera, bristande 
kunskap om kulturens betydelse, negativa och positiva upplevelser av 
vården. Resultatet visade att sjukvårdssystemet och språkproblematik 
medförde att immigranter upplevde svårigheter och utmaningar för att få 
tillgång till vård. De upplevde även att personalen hade både bristande 
kunskap och känslighet angående kulturens betydelse för människor och 
deras hälsa i mötet med dem.

Nyckelord: språk, kultur, sjukvård, litteraturstudie, upplevelser, 
kvalitativ manifest innehållsanalys
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De värderingar som uppvisas i ett samhälle, folkgrupp eller annan gemenskap är nära 

förankrat med den kultur som människan ser sig som en del av och som oftast är en ärvd 

företeelse som har ett förflutet någonstans. Det är värderingar, normer, ageranden, 

tänkesätt och uttryck som överförs på individen. Kulturen uttrycks genom kunskap, 

uppfattningar, erkännanden, moral och lagar och kan ses som en social tradition, något 

gemensamt som människor upprättar för att behovet finns. Kultur kan dock vara väldigt 

individuellt eftersom var och en väljer sina egna unika sätt att se det på (Suominen, 

Kovasin & Ketola, 1997). Utbildning, trosuppfattning, klasstillhörighet och politiska 

idéer och åsikter är exempel på faktorer som påverkar människor på olika sätt vilket och 

medför att det finns större eller mindre kulturella skillnader även mellan individer från 

samma kultur (Kvaren & Johansson, 2004). Kultur inverkar och sätter sin prägel på hela 

individens existens (Tuohy, McCarthy, Cassidy & Graham, 2008). 

Politiska och religiösa krig, ekonomisk problematik och rasism tvingar människor att 

lämna sina hem och söka sig ett liv i ett nytt och främmande land. Invandringen kan även 

ske frivilligt, men oavsett varför människor lämnar sitt hemland så kan upplevelsen vara 

väldigt påfrestande. Människor separeras från sin kultur, omgivning, släktingar och 

vänner, allt de äger, känner och älskar. De förlorar både betydelsefulla människor och den 

tillvaro som betyder trygghet och tillhörighet. De får i stället kämpa mot sociala, 

psykologiska och kulturella förändringar något som ofta kan påverka den fysiska och 

psykiska hälsan hos individen (Johnstone & Kanitsaki, 2007). 

Den kulturella bakgrunden har stort inflytande på vilket sätt som människan ser på kropp, 

själ, psyke och olika kroppssignaler, dessa får olika betydelse beroende på vilken 

kulturell bakgrund som personen identifierar sig med (Kvaren & Johansson, 2004). 

Uppfattningen påverkar dennes beteende vid sjukdom. Det finns kulturer som tror att 

sjukdom uppstår på grund av obalans i kroppen, andliga orsaker eller att det är ett straff 

från högre makter. De har då en annan syn på vad som återställer balansen i kroppen än 

vad vårdpersonalen har (Ngo-Metzger et al., 2003). Sjukdom och smärta kan uttryckas 

olika hos människor. En del anser att det är viktigt att vara sängliggande vid sjukdom 

oavsett åkomma och en del kulturer uttrycker smärta mera ljudligt medan andra lider i 

tysthet (Cortis, 2004). Traditioner är en viktig del i religioners och olika kulturers 

förhållningssätt och framtoning i det dagliga livet men även för att återfå hälsa. Det kan 
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framkomma behov av och utrymme för att be böner, kunna utföra speciella ritualer vid 

tvättning, att det visas hänsyn för matvanor och exponering av sin nakna kropp för det 

motsatta könet men även för hårets betydelse och att en viss klädsel som till exempel sjal 

som huvudbonad har stor betydelse (Hamilton & Essat, 2008). Det får inte glömmas bort 

att varje individ är unik, oberoende av vilken kultur eller religion denne har i botten och 

påverkas av sina specifika upplevelser, behov och erfarenheter och sitt specifika sätt att 

tänka och känna (Ngo-Metzger et al., 2003).

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) har varje individ rätt till unik och 

individuellt anpassad vård. För att uppnå detta är kunskap om andra kulturer till 

betydande hjälp för sjukvårdspersonal för att utveckla passande känslighet för möten med 

dessa människor i vården enligt Hamilton och Essat (2008). Detta beskrivs av Shapiro, 

Hollingshead och Morrison (2003) som kulturell kompetens och den kräver medvetenhet 

och skicklighet för att klara av att använda den på rätt sätt. 

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde och hon har kunskap och kompetens att 

utföra ett professionellt arbete inom det området (SOSFS 1995:15). Genom respekt och 

hänsyn för mänskliga rättigheter, människovärde, allas rätt till liv, värdighet och att alla 

behandlas lika oavsett var dem kommer ifrån, vad dem tillhör eller är (ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor, 2007) så kan förutsättningar skapas för detta. Sjuksköterskan har 

rollen som en förmedlare och förväntas klara av att hantera olika kulturella skillnader 

mellan individen och sjukvårdsystemet (Bischoff, Bovier, Isah, Francoise, Ariel & Louis, 

2003). 

För att möten inom vården skall fungera så krävs förutom grundläggande kunskaper om 

olika kulturer även god kommunikation som bygger på ett gemensamt samförstånd 

mellan individ och vårdgivare. Upplevelsen av god vård är ett kvitto på att individen och 

personalen integrerar med varandra (Bischoff et al., 2003). 

Samförstånd som bygger på tillit och är speciellt viktigt i de situationer där det finns viss 

språkproblematik eftersom det i dessa fall finns en risk för att vårdpersonal inte uppfattar 

beskrivningar som individen ger på symtom och upplevda förändringar i dennes tillstånd. 
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Detta kan i sin tur leda till att nödvändiga eller bättre anpassade åtgärder inte vidtas. Att 

kommunicera med varandra är mycket mera än bara användandet av ett gemensamt 

verbalt språk. Vårdpersonalens personliga framtoning, attityd och bemötande är en viktig 

förutsättning som grundlägger god kommunikation. Genom sitt sätt att vara, agera och 

lyssna, så kallad ickeverbal kommunikation, i samspel med andra så visar vårdpersonalen 

respekt, hänsyn, empati och förståelse. I möten med andra är det viktigt att inte spegla 

förutfattade meningar eller attityder för att underlätta att förmedla genuint intresse, 

engagemang och stöd (Shapiro et al., 2002; Oglivie, Burgeress-Pinto & Caufield, 2008; 

Ngo-Metzger et al., 2003). 

Hur människor från olika kulturell bakgrund upplever möten i vården vid sjukdom är en 

viktig företeelse att lära sig mer om eftersom invandringen ökar och med detta ställs 

högre krav på att sjuksköterskan skall kunna bemöta dessa människor, skapa de bästa 

förutsättningarna för att uppnå hälsa och förhindra negativa upplevelser i samband med 

mötet (Hamilton & Essat, 2008). Det kan vara svårt för individ och vårdpersonal att 

upprätta goda relationer och upplevelse av god omvårdnad om det finns språksvårigheter 

och andra kulturella olikheter. Om personalen saknar förståelse för kulturens betydelse, 

grundläggande värderingar, förväntningar och för vad som krävs av dem finns det risk för 

att människors värdighet kränks. Missförstånd kan skapa barriärer och ta ifrån individen 

de bästa förutsättningarna för tillfrisknande (Tuohy et al., 2008). Ngo-Metzger et al. 

(2003) menar att det finns lite forskning om människors upplevelser av vården i främ-

mande land. 

Alla människor bär med sig förväntningar och inre bilder av vad som kan komma att ske 

och hur mötet med vården kommer att se ut. Det finns olika förutsättningar och 

begränsningar hos individen, sjukvårdspersonalen och i själva sjukvårdssystemet. Vården 

skall skapa de bästa förutsättningarna för att bevara immigranters värdighet och leva upp 

till deras förväntningar. Om kulturen är en viktig del av den helhet som varje unik individ 

är, kan vården implementera människors kultur och värderingar som en naturlig del i den 

vård som ges.

Syftet med studien är därför att beskriva hur människor upplever mötet med vården i ett 

främmande land. 
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Metod 

Litteratursökning 

Databaser som användes var Cinahl, Medline eftersom dessa har det största utbudet av 

vetenskaplig forskning inom omvårdnadsområdet (Polit & Beck, 2004, s.92-96; Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006, s.72-73) och Academic Search Elite. MeSH termer användes 

för att finna sökvägar och relevanta sökordskombinationer. Ett annat alternativ var 

fritextsökningar. Booleska sökoperatörer som AND/OR/NOT fanns att tillgå och AND 

användes i detta fall. Ur syftet plockades termer ut och de styrde valet av sökord i den 

grundläggande sökningen (Willman et al., 2006, s.61-66). I förstudien ägnades tid till att 

kombinera olika sökord och sökoperatörer med varandra för att finna artiklar som kunde 

komma att användas i analysmetoden. Sökord som användes var: health services accessi-

bility, language barrier, linguistic barrier, communication barriers, cultural barriers, ex-

perience, patients experience, caring, health care, nursing, nursing care, cross cultural, 

multicultural, cultural differences, cultural difficulties, transcultural, cultural och immi-

grant.

Genom att använda trunkering söker databasen alla tänkbara ändelser av orden. Det 

innebär att ändelsen tas bort på ett ord och ersätts med en asterisk (*) (Willman et al., 

2006, s.69). Trunkering används för att få så många träffar som möjligt med olika 

tänkbara ändelser av de ord som används i sökningen.

Sökningen av lämpliga artiklar genomfördes med hjälp av artiklarnas abstrakt. 

Referenslistor i artiklar och litteratur användes också. Artiklarna skulle vara peer 

reviewed vilket innebär att de har granskats av experter inom området och uppfyller 

därmed kriterierna för godkända vetenskapliga artiklar (Willman et al., 2006, s.80, 162). 

Litteratursökningen presenteras i tabell 1.

Inklusionskriterier för studien var, internationellt publicerade artiklar som ur den sjuke 

personens perspektiv beskrev upplevelser av möten med vården. Intervjupersonerna 

skulle ha immigrerat, vara bosatta i ett för dem främmande land och vara äldre än arton 

år. Studierna skulle vara kvalitativa eftersom dessa bygger på individen och dennes 

upplevelser av ett fenomen. Exklusionskriterierna var att utesluta studier som innefattade 
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mödra-, förlossning eller psykiatrisk vård men även preventiva kontroller som till 

exempel regelbunden mammografi eller cellprovtagning. 

Tabell 1: Litteratursökning (n =10)

Syftet med sökningen: upplevelser av möte med vården i ett främmande land
Academic Search Elite 2008 09 10
Söknr. *) Söktermer Antal 

träffar
(Inkl.
artiklar)

1 S1 Transcultural 1240

2 S2 Transcultural ”and” Health care 226

3 S3 Transcultural ”and” Health care “and ”Experience 35 (1)

4 S4 Cultural differences 2604

5 S5 Cultural differences ”and” experience ”and ”patient 38 (1)

CINAHL 2008 09 02

1 S1 Language barrier* 241

2 S2 Language barrier* and experience* 51

3 S3 Language barrier* and experience* and health care 20 (1)

4 S4 Communication barrier* 1528

5 S5 Communication barrier* and experience* 300

6 S6 Communication barrier* and experience* and health care 92 (3)

7 S7 Cross cultural 1379

8 S8 Cross cultural and experience* 255

9 S9 Cross cultural and experience* and health care 55 (1)

Medline 2008 09 12

1 S1 Health care 874052

2 FS Healthcare, cultural barriers 3474

3 FS Health care, cultural barriers, patient 1932

4 FS Health care, cultural barriers, experience 388

5 FS Health care, cultural barriers, language barriers, experience 144

6 FS Health care, cultural, language barriers, experience 96 (2)

7 MS Health services accessibility 59883

8 MS S2”and” Patients experience 686

9 MS S3”and” Cultural differences 20 (1)

S1 – S9 = sökning i respektive databas; FT = fritextsökning; MS - MeSH termer

Kvalitetsgranskning

Artiklarna som valts ut för inledande granskning efter att ha studerat abstraktet skedde 

med hjälp av tolv ledande frågeställningar enligt Willman et al. (2006) för att värdera om 

de var tillräckligt relevanta för att genomföra den slutgiltiga granskningen på. Detta 

gjordes med ett kvalitetsgranskningsprotokoll för kvalitativa studier. Det som granskades 
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var studiens problemformulering, vilket patientkategori, kontext, etiskt resonemang, 

urvalsstrategi, det vill säga vilka inklusions- och exklusionskriterier som begränsar 

studien men även metoden med, till exempel, datainsamling och analysmetod. Resultatets 

giltighet och om det är överförbart på någon annan verklighet granskades. Vid en sådan 

granskning kom det fram om artiklarna hade hög, medel eller låg kvalité. Protokollet 

innehöll 14 frågeställningar och dessa besvarades med, ja, nej eller vet ej. Den femtonde 

frågeställning berörde vad som var huvudfyndet i studien, det vill säga det fenomen, 

upplevelse eller den mening som lyfts fram, men denna poäng sattes ej. Varje ”positivt 

svar” gav en poäng (s. 94,96, 156-157). Denna kvalitetsgradering har grundlagts med 

hjälp av Willman et al, (2006, s.96) med hänvisning till tabell 2.

Tabell 2: Översikt av poängsättningen i kvalitetsgranskningen

Nio av tio artiklar bedömdes vara av hög kvalitet var av en med medel hög kvalitet 

eftersom att den saknade något av de grundläggande kriterierna i granskningsprotokollet. 

Artiklarna presenteras i tabell 3. 

Tabell 3, Överskikt över ingående artiklar i analysen. (n=10) 
Författare 
(År)/Land

Typ av 
studie

Deltagare Metod 
Datainsamling
Analys

Huvudfynd Kvalitet 
Hög, 

medel, låg

Ashing-Giwa et 
al. (2004)/ USA

Kvalitativ 102 
deltagare

Bandinspelade 
intervjuer
Kvalitativ 
innehållsanalys

Resultatet visade hur immigranter 
upplevde och hanterade 
bröstcancer, kulturens betydelse, 
positiva och negativa upplevelser i 
mötet med sjukvården i Amerika. 

Hög

Cortis (2000)/ 
Storbritannien

Kvalitativ 55 
deltagare

Bandinspelade 
intervjuer
Kvalitativ 
innehållsanalys

Sjuksköterskor upplevdes ha fattig 
förståelse för etniska behov, 
avbildar etnocentriska attityder och 
beteenden.

Hög

Derose (2000)/ 
USA

Kvalitativ 9 
deltagare 

Bandinspelade 
intervjuer
Kvalitativ 
innehållsanalys

Svårigheter för immigranter att få 
tillgång till det komplicerade 
vårdsystemet.

Hög

Kvalitet Antal positiva Procent %

Hög 12-14 86-100
Medel 10-11  72-79

Låg    0-8  0-65
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Tabell 3, Överskikt över ingående artiklar i analysen, forts. (n=10)
Författare 
(År)/Land

Typ av 
studie

Deltagare Metod 
Datainsamling
Analys

Huvudfynd Kvalitet 
Hög, 

medel, 
låg

Heikkilä & 
Ekman 
(2000)/ 
Sverige                

Kvalitativ 39 
deltagare

Bandinspelade 
intervjuer
Hermeneutisk 
analys 

Kulturellt lämplig vård av vårdgivare 
med samma etnisk bakgrund är viktigt 
för äldre personer för att göra 
förtroende tillit möjlig mellan 
personalen och patienter.

Hög

Kulwicki et 
al. (2000)/ 
USA

Kvalitativ 67 
deltagare 

Bandinspelade 
intervjuer
Kvalitativ 
innehållsanalys

Resultatet visade en mångfald av 
uppfattningar angående kulturell 
kompetens och olika hinder till åt-
komsten av vård för immigranter.

Hög

Lee et al. 
(2001)/ 
Kanada

Kvalitativ 
Kvantitativ

50 
deltagare 

Semistrukturerade 
intervjuer
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Vikten av att studera den kulturellt 
karakteristiska immigrerande 
befolkningen och dess insats i vården.

Medel

Stone et al. 
(2005)/ 
Storbritanni
en

Kvalitativ 20 
deltagare 

Bandinspelade 
intervjuer
Kvalitativ 
innehållsanalys

Kunskap om hur de sociala och 
kulturella upplevelser och attityder 
påverkar hantering av kroniska sjukdo-
mar.

Hög

Titia 
Feldmann et 
al. (2007)/ 
Nederländer

Kvalitativ 36 
deltagare

Semistrukturerade 
intervjuer 
Kvalitativ 
innehållsanalys

Relationer mellan flyktingpatienter och 
deras läkare utifrån patienternas 
perspektiv med både positiva och ne-
gativa upplevelser.

Hög

Torsch & 
Xueqin Ma 
(2000)/ USA

Kvalitativ 121 
deltagare

Bandinspelade 
intervjuer
Kvalitativ 
innehållsanalys

Jämförelse av upplevelser i möte med 
vården mellan två olika etniska 
grupper visar helt olika resultat

Hög

Weerasinghe 
& Mitchell 
(2007)/ 
Kanada 

Kvalitativ 21 
deltagare 

Bandinspelade 
intervjuer
Kvalitativ 
innehållsanalys

Immigranters upplevelser av mötet 
med vårdpersonal skilde sig beroende 
på den kulturella syn på hälsa och 
dominerande biomedicinska perspektiv

Hög
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Analys
Vi har valt att använda oss av manifest kvalitativ innehållsanalys för att analysera och 

sammanställa innehållet i kvalitativa studier som grundar sig på intervjuer med människor 

om deras upplevelser från den verklighet eller kontext de befinner sig i (Downe-

Wamboldt 1992; Graneheim & Lundman 2004). Vidare menar Downe-Wamboldt (1992) 

att manifest innehållsanalys ger förutsättningar att genom metodens olika moment, genom 

att systematiskt, metodiskt, objektivt och konsekvent arbeta textnära leder till att forskare 

förhindrar förvanskning eller tolkning av innehållet i de aktuella textenheterna. Detta för 

att sammanställa och lyfta fram fenomen som i sitt sammanhang är tillförlitliga. 

Analysen började med att de utvalda artiklarna lästes flera gånger för att verkligen förstå 

innehållet i dessa (Burnard, 1991). Nästa moment var att ta ut textenheter. Textenheter är 

ord, meningar och citat som plockas ut ur innehållet i hela analysenheten och som svarar 

mot syftet i forskningsarbetet. Textenheterna kodas för att kunna gå tillbaka till 

originaltexten och kontrollera att de valda textenheterna stämmer överens med helheten 

(Graneheim & Lundman, 2004).

Vidare kondenserades textenheterna där alla onödiga ord togs bort utan att innehållet 

förändrades. Samtliga kondenserade enheter översattes från engelska till svenska för 

lättare hantering av dessa. De textenheter som genom sitt sammanhang och innehåll var 

relaterade till varandra fogs samman till kategorier som representerar resultatet av den 

manifesta innehållsanalysen. Kategorierna som hade gemensamt innehåll fördes samman 

i små steg tills kategorier uteslöt varandra och inte längre kunde föras ihop (Graneheim & 

Lundman, 2004).

Kategoriseringen genomfördes i 7 steg där första kategorin innefattade 194 kategorier, 

andra 90, tredje 53, fjärde 33, femte 21, sjätte 8 och den sjunde kategoriseringen 

resulterade i de 5 slutkategorierna.

Resultat

Som resultat av dataanalysen framkom 5 kategorier (tabell 4). Presentationen av dessa 

sker i löpande text och med citat och referenser. Nedan presenteras i tabellform de 

kategorier som framkom.
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Tabell 4, Överskikt av kategorier (n= 5)

Kategorier

Förväntningar i mötet med vården

Svårigheter och utmaningar för åtkomst av vård

Svårigheter att kommunicera

Bristande kunskap om kulturens betydelse

Negativa och positiva upplevelser av vården 

Förväntningar i mötet med vården

Immigranters kulturella bakgrund, religiösa uppfattningar och upplevelser av hälsa och 

sjukvård i hemlandet gav upphov till de förväntningar de hade på vårdpersonalens 

beteende och omsorg i det nya landet. Vård och omsorg var ett för dem, tillsammans med 

kultur, religion och andlighet (Cortis, 2000; Weerasinghe, & Mitchell, 2007). De förvän-

tade sig att personalen skulle inta en roll som motsvarade deras profession eftersom deras 

åtgärder och förhållningssätt associerades med vård och omsorg. Personalens bemötande 

och engagemang ansågs grundläggande för kvalitén på relationerna som uppstod mellan 

individ, sjuksköterska och läkare. Dessutom var detta viktigt för att kunna uppleva 

tillfredställelse, bibehållen integritet och värdighet i vården (Ashing-Giwa et al., 2004; 

Cortis, 2000). 

“It is the nurse who is there at embarrassing moment[s]…if you have dirtied the 
bed, it is very embarrassing but the nurse needs to do this without pulling faces 
and make you feel that it is all right.” (Cortis, 2000, s.113)

Immigranter upplevde att personalen var lyhörd och tog till sig deras unika sätt att se på 

hälsa. Dessutom kände de att det var viktigt att personalen kunde kombinera sin 

biomedicinska syn på hälsa med deras i vården. Detta skapade förutsättningar för 

personal att känna igen och vara mer mottaglig för skillnaderna i etniska och kulturella 

uppfattningar och tänkanden, vilket skulle underlätta för dem att anpassa vården till olika 

sammanhang, både socialt och miljömässigt (Weerasinghe & Mitchell, 2007). 

Immigranter som hade höga förväntningar på sjukvårdsystemet upplevde besvikelse när 

dessa inte överensstämde med deras upplevelser i sjukvården (Cortis, 2000; Titia 

Feldmann, Bensing, Ruijter & Boeije, 2007). Att vårdprofessionen genom att inte vara 

tillräckligt lyhörd för dem, minskade sina utsikter för att se den totala helhetsbilden av 
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den bakomliggande orsaken till symtomen. Detta kunde leda till att individen inte fick 

den vård denne behövde (Weerasinghe & Mitchell, 2007). 

“Women pointed out the need for health professionals to respect them without 
making any assumptions that may degrade their holistic view of causal path-
ways of diseases and the broad class of treatment regimes” (Weerasinghe & 
Mitchell, 2007, s. 319). 

Förväntningar på att få hjälp från läkarna i det nya landet var inte höga. Inte heller då de 

bett om ett andra utlåtande av specialister eftersom att de inte upplevde att de fick den 

hjälp dem behövde. Blodprover för att konstatera sjukdom trots att detta inte var någon 

garanti för detta, ledde till irritation hos individer från vissa kulturer. Detta ansågs tömma 

ut deras positiva energier ur kroppen och därmed tära på den ytterligare De sökte sig ändå 

till sjukvården för att få någon sorts diagnos eftersom de hade tillgång till 

sjukvårdförsäkringar som berättigade dem till detta (Lee et al., 2001).

Svårigheter och utmaningar för åtkomst av vård

Svårigheterna immigranterna möttes av vid kontakten med vården, var att 

sjukvårdsystemet kändes främmande och att de inte förstod varken det och dess rutiner, 

hur det fungerade och vad de kunde förvänta sig skulle inträffa. Detta skapade känslor av 

oro och ängslan. Sjukvårdsorganisationen skilde sig ofta från det sjukvårdssystem som 

fanns att tillgå i deras hemland. Detta medförde att sjukvården i det nya landet upplevdes 

förvirrande och omfattande (Derose, 2000; Kulwicki et al., 2000).

“First of all, it’s the first time I come to a hospital here I get nervous, won-
dering what I should do. Because my son gave me some instructions when he 
dropped me off, I feel a little better. But still, it is very different. In Ecuador, 
the doctor would call me by name.” (Derose, 2000, s.82)

Den avancerade tekniken inom sjukvården kunde av vissa individer upplevas som 

skrämmande, exempelvis när de skickades hem för att själva hantera högteknologiska 

hjälpmedel och vårdkrav (Torsch & Xueqin Ma, 2000). 
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Transportproblematik var ett av flera dilemman för många immigranter för att över 

huvudtaget få tillgång till vård, detta på grund av avstånden eller bristen på färdmedel 

(Kulwicki et al., 2000; Torsch, & Xueqin, 2000). De upplevde problem med långa 

väntetider innan det fick träffa läkare, behandlingar påbörjades och att få kontinuitet i 

vården. Detta ledde till besvikelse hos dem (Ashing-Giwa et al., 2004; Kulwicki et al., 

2000; Derose, 2000; Titia Feldmann et al., 2007). 

När de fick träffa läkare, upplevde individerna att tiden var begränsad, läkarna hade inte 

tid för dem eller deras frågor (Ashing-Giwa et al., 2004; Lee, Rodin, Devins & Weiss, 

2001). De ville ha tid och försäkran om att de skulle få det, för att få svar på sina frågor, 

eftersom de ansåg det vara deras rättighet (Kulwicki et al., 2000). Dessutom upplevde de 

att remisser, provsvar och andra resultat tog tid att få (Derose, 2000; Heikkilä, & Ekman, 

2000; Titia Feldmann et al., 2007).

Den bristande tillgången på resurser hos immigranter medförde svårigheter att få både 

deras kulturella och religiösa uppfattningar och fysiska och medicinska behov respektera-

de och tillgodosedda i själva sjukvårdssystemet (Weerasinghe & Mitchell, 2007). Vissa 

upplevde frustration över att träffa obekanta läkare eller få vård av någon annan än 

läkaren själv (Kulwicki et al., 2000). 

”Arab American participants cited difficulties in accessing primary care 
providers, especially female medical care providers. They often cited long 
waiting periods in making office appointments, lack of continuity of medical 
care, physical/geographic and financial barriers for low-income Ar-
abs.”(Kulwicki et al., 2000, s.36-37)

Immigranter upplevde att deras ekonomiska situation hindrade dem att få den vård dem 

behövde. Om de inte hade resurser kunde de inte alltid få träffa läkare, få ett 

expertutlåtande eller fullfölja behandlingar av olika slag som kunde vara avgörande för 

hur sjukdomen skulle utvecklas (Ashing-Giwa et al., 2004). Sjukvårdsförsäkringar var ett 

stort dilemma för låginkomsttagare och kanske framförallt för unga invandrare för att få 

tillgång till vård och behandlingar. Olika etniska grupper upplevde att ekonomi och 

sjukvårdsförsäkringar var avgörande för vilken kvalitet som de kunde få på vården. 



14

Vården upplevdes oåtkomlig på grund av kostnaderna (Ashing-Giwa et al., 2004; Torsch 

& Xueqin Ma, 2000; Kulwicki et al., 2000). 

Den ekonomiska situationen och bristen på försäkringar ledde till att individer upplevde 

sig diskriminerade. Detta eftersom dessa faktorer medförde att de hindrades från att få 

hjälp och tillgång till den vård de behövde menade dem (Ashing-Giwa et al., 2004). 

Svårigheter att kommunicera

Kommunikations- och språksvårigheter medförde stora hinder för immigranter att få 

tillgång till vården. I vissa fall fick de inte hjälp eller blev inte tillåtna att skriva in sig då 

tvåspråkig personal inte fanns tillgängliga (Derose, 2000; Torsch & Xueqin Ma, 2000). 

När individerna väl var inne i systemet upplevde de förseningar i sin vård på grund av 

språkhinder, bristen på tvåspråkig personal och tolkar. De som inte talade språket, hade 

låga läs- och skrivkunskaper hade svårt att skriva under papper, fylla i blanketter och de 

bekräftade att deras brist på utbildning komplicerade deras förmåga att komma åt 

information och få vård. Detta gjorde dem nervösa, de skämdes och började må dåligt 

eftersom de inte förstod någonting (Ashing-Giwa et al., 2004; Derose, 2000; Titia 

Feldmann et al., 2007). De hade även problem med att förstå skriftliga material som dem 

fick; lappar med avtalade tider, recept på mediciner och annan information. Det framkom 

önskemål om att broschyrer borde ha funnits på deras modersmål. De påpekade även 

vikten av muntliga instruktioner när det gällde information om framtida besök, recept och 

andra behandlingsfrågor (Ashing-Giwa et al., 2004; Derose, 2000). 

”First, I ask someone in the clinic to tell me exactly what these things say—the 
appointment slips, prescriptions, and everything else they give me. Then I tell a 
neighbor what the person in the clinic said and my neighbour helps me remem-
ber. “(Derose, 2000. s.84)

En del immigranter hade förstått att det var viktigt att vara engagerad, delaktig och aktiv i 

sin egen hälsa och vård eftersom det medförde att läkaren blev tvungna att vara det. 

Engagemang och delaktighet hade större betydelse än att vara utbildad, ansåg några av 

dem (Ashing-Giwa et al., 2004; Feldmann et al. 2007; Stone et al, 2005).
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Immigranter identifierade kommunikation som centralt koncept för omvårdnad, vilket 

innebär behovet av en öppen och ärlig kommunikation i relationen mellan dem och 

vårdpersonal. De kände sig som främlingar, ensamma och isolerade på grund att de inte 

hade någon att kommunicera med. De angav att en av huvudorsakerna till att de inte ville 

träffa sjukvårdspersonal var att de kände sig obekväma och frustrerade av att inte kunna 

kommunicera fritt, inte ha möjlighet att uttrycka sina symptom, problem och bekymmer. 

Bristande möjligheter medförde att de var tvungna att lida i tysthet, vilket ledde till 

känslor av oro och frustration (Ashing-Giwa et al., 2004; Cortis, 2000; Derose, 2000; 

Heikkilä och Ekman, 2000; Stone et al., 2005 och Torsch och Xueqin Ma, 2000). 

Förutom problem med att kunna uttrycka sina känslor för sjukvårdspersonal hade 

individerna problem med att förstå läkarens förklaringar och råd angående diagnoser och 

behandlingar. De tyckte att det skulle vara mycket enklare om sjukvårdspersonalen kunde 

prata deras modersmål (Titia Feldmann et al., 2007; Kulwicki et al., 2000). Trots 

språkhinder upplevdes läkaren i vissa fall ändå som expert och individen såg på sig själv 

som okunnig som inte förstod dennes information (Torsch & Xueqin, 2000). Bristande 

kommunikation upplevdes påverka bedömningen av deras behov, och resulterade i 

minskad förbindelse mellan dem (Cortis, 2000).

“Communication is very important because if I am not able to communicate how 
does the nurse know how I feel? I need to talk to the nurse and [the] nurse [needs 
to talk] to me. This is how she finds out.” (Cortis, 2000, s.114)

Sjukvårdspersonalen uppvisade negativa attityder ledde till att immigranter kände sig 

obekväma att försöka kommunicera. De tyckte att sjukvårdspersonal gjorde antaganden 

baserade på oförmågan att tala språket och etniciteten, vilket ledde till att de upplevde 

diskriminering, kände sig överkörda och vanvårdade. Personalen var i individernas ögon 

respektlös, okänslig, behandlade dem som skräp och gav dem inte den uppmärksamhet de 

ville ha (Ashing-Giwa et al., 2004; Cortis, 2000; Derose, 2000; Titia Feldmann et al., 

2007; Kulwicki et al., 2000). 

För att få tillgång till vården använde sig individerna av olika resurser och strategier, 

familjemedlemmar, vänner, grannar, landsmän bland sjukvårdspersonalen, kyrklig 

personal inom vården och andra utomstående som talade det nya hemlandets språk. Dessa 

fick en mycket betydande roll som ibland kunde uppfattas som livsavgörande för att 
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komma i kontakt med vården. Dessa människor hjälpte dem att kommunicera med 

vårdpersonal, fylla i blanketter men även för att förstå, följa och känna tilltro i 

information, diagnoser och behandlingsstrategier. På något sätt fanns där alltid någon som 

kunde hjälpa dem när situationen krävde detta (Derose, 2000; Titia Feldmann et al., 2007; 

Stone, Pound, Pancholi, Farooqi & Khunti, 2005). Många immigranter sa att de skulle 

söka vård endast om någon som kunde läsa och översätta för dem kunde följa med. Detta 

berodde på tidigare negativa upplevelser i försök att få vård för dem själva eller deras 

familjemedlemmar. Vissa vågade inte komma tillbaka och avsluta behandlingen eftersom 

de kände sig rädda och generade för att gå runt och fråga främlingar om hjälp (Derose, 

2000; Heikkilä & Ekman, 2000). Individer som förlitade sig på sina vänner och 

familjemedlemmar som tolkar tyckte det var obekvämt eftersom att dessa var tvungna att 

spendera en hel dag på sjukhuset. De kände att de var en börda för sina vänner och 

familjemedlemmar (Ashing-Giwa et al., 2004; Torsch & Xueqin Ma, 2000). Några 

uttryckte känslor av misstänksamhet och att de inte kunde ha kontroll över, situationen 

vid mötet med tolkar. De beskrev tolkar som okänsliga människor som inte tog sig tid att 

förklara. Individerna visste inte om deras kommunikation med läkare hade varit lyckad, 

om tolken hade översatt det de sagt eller om läkaren hade förstått korrekt (Ashing-Giwa 

et al., 2004; Heikkilä & Ekman, 2000). 

“At the time of diagnosis, I had to deal with an insensitive translator who was 
in a hurry and did not take the time to explain to me what cancer was.”  (Ash-
ing-Giwa et al., 2004, s.420)

Bristande kunskap om kulturens betydelse

Sjukvårdssystemet i det nya landet upplevdes som välutvecklad. Vid akuta och allvarliga 

sjukdomar förlitade sig många immigranter på den eftersom dem ansåg att vården var 

mycket kompetent att behandla dessa tillstånd (Ashing-Giwa, et al., 2004; Torsch & 

Xueqin Ma, 2000). Läkarna sågs som experter, som inte skulle ifrågasättas utan 

respekteras fullt ut eftersom detta var synen på läkaren enligt deras kulturella värderingar 

(Ashing-Giwa et al., 2004). Vissa ansåg att läkaren var den viktigaste personen i hälso-

och sjukvården och en del önskade enbart tala med denne om sina bekymmer (Heikkilä & 

Ekman, 2000; Weerasinghe & Mitchell, 2007). 
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Att västerländska läkare bemötte individer med att erbjuda dem delaktighet i diskussioner 

om den bidragande orsaken till den uppstådda situationen upplevdes till en början väldigt 

främmande. Detta eftersom läkarna sågs som auktoriteter i det egna hemlandet. Där 

bestämde läkarna allt som innefattade vården (Titia Feldmann et al., 2007). Många 

immigranter kände sig dock stressade över kravet att ta ansvar för och vara engagerad i 

sin egen vård. Någon beskrev att detta ledde till att dem undvek att träffa läkare 

överhuvudtaget. Andra var oengagerade när det gällde att ta reda på information om 

diagnos och behandlingar för att kunna fatta beslut eftersom de ville lämna över det till 

dem som dem ansåg visste bättre (Ashing-Giwa et al., 2004; Stone et al., 2005; Torsch & 

Xueqin Ma, 2000).

Individer upplevde att de bara sågs som en del av en helhet, de ansåg att läkarna bara var 

intresserade av deras enstaka fysiska symtom för att snabbt kunna åtgärda detta utan 

vidare beaktande av individens emotionella och sociala upplevelser (Lee et al., 2001; 

Weerasinghe & Mitchell, 2007). Om läkarna inte kunde hitta några fysiska problem 

genom olika undersökningar ville de remittera vidare till psykiatriker, vilket i många 

kulturer ansågs stämpla hela familjer som galna och ansågs inte som ett acceptabelt 

behandlingsalternativ eftersom de såg sig själva som psykiskt sjuka (Lee et al., 2001; 

Titia Feldmann et al., 2007). 

Immigranter hade svårt att känna trygghet i kommunikationen med och tillit till läkaren 

på grund av den upplevda okunskapen om kulturens betydelse för olika individer (Torsch 

& Xueqin Ma, 2000). Individer från Asien hade fått uppfattningen att läkarna inte var 

bekanta med deras syn på biologiska funktioner och trodde att de hade en annorlunda 

kroppsbyggnad (Torsch & Xueqin Ma, 2000). De kände att diagnoser ställdes och 

behandlingar beslutades helt utan hänsyn till deras värderingar om hälsa och sjukvård. 

Detta ansåg de vara ett tecken på brisande kulturell känslighet och omvårdnad 

(Weerasinghe & Mitchell, 2007; Kulwicki et al., 2000). 

“…I’m very concerned about what I feed my son or what I eat, and it both-
ered me because she assumed I eat bad because I was from a another coun-
try. She didn’t know what kind of person I am to make assumption [cry-
ing]….” (Weerasinghe & Mitchell, 2007, s. 320)
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Immigranter upplevde fördomar och förutfattade meningar i sitt möte med 

sjukvårdspersonal, bland annat att de led av psykisk ohälsa på grund av att de flytt sitt 

hemland. Detta visade sig ibland vara felbedömningar som ledde till förödande 

konsekvenser för individer (Titia Feldmann et al., 2007). De fick även uppleva att 

personalen utan att tilltala dem drog egna slutsatser om vilken etnisk eller kulturell 

tillhörighet dem hade men även om deras språkliga förmåga. Detta medförde att 

personalen redan i deras första inledande samspel kränkte dem (Kulwicki et al., 2000). 

Några upplevde att vårdpersonalen med sitt uppförande och sin attityd gjorde skillnad på 

och behandlade människor från andra etniska grupper annorlunda än de behandlade dem 

som var från samma kultur som dem själva. Dessa upplevelser var smärtsamma för 

individerna (Cortis, 2000, Ashing-Giwa, et al., 2004, Feldmann et al., 2007) Personalen 

hindrade inte heller andra patienter och kollegor från att fälla rasistiska kommentarer till 

dem (Cortis, 2000; Ashing-Giwa, et al., 2004). Av rädsla för att situationen skulle 

förvärras så hanterade de den genom att i tysthet anpassa sig till den rådande situationen 

(Cortis, 2000).

Eftersom det sjukvårdssystemet upplevdes väldigt främmande för vissa immigranter 

kombinerades det och de traditionsbundna metoderna med varandra. Speciellt vid 

kroniska sjukdomar, för att främja hälsa eller bevara hälsa upplevde immigranter att de 

föredrog den egna kulturens traditionella metoder eftersom de kände större förtroende för 

dessa (Ashing-Giwa, et al., 2004; Torsch & Xueqin Ma, 2000). Vissa upplevde att de 

förlitade sig mer på deras traditionella läkekonst än den vård och omsorg som erbjöds 

inom sjukvårdssystemet (Ashing-Giwa et al., 2004). Några sökte inte vård förrän de var 

absolut tvungna, de förlitade sig i början enbart på sina traditionella metoder och böner. 

Detta medförde risker för hälsan och att sjukdomens prognos försämrades (Ashing-Giwa 

et al., 2004; Torsch & Xueqin Ma, 2000).

“…I have back pain for many years. Sometimes, it turned to…severe pain, 
especially in bad weather of rainy days. I went to see an American doctor 
several times; the pills only gave me temporary relief…The doctor also sug-
gested me to do a surgery. I am scared. Since then, I began to visit an acu-
puncturist. My husband also gives me some massage everyday. I feel better 
nowadays.” (Torsch & Xueqin Ma, 2000, s.484)
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Immigranter upplevde att vårdpersonalen i vårdsituationer saknade kunskaper om de 

olika kulturerna som fanns i samhället (Cortis, 2000; Kulwicki et al., 2000; Torsch & 

Xueqin Ma, 2000; Titia Feldmann et al., 2007; Lee, Rodin, Devins & Weiss, 2001). De 

upplevde även att vårdpersonalen antog att kultur var något konstant, något som inte 

förändrades över tid (Cortis, 2000; Kulwicki et al., 2000). Personalen upplevdes även ha 

bristande kunskaper om tillgängliga stödgrupper och seder och bruk hos olika kulturer 

som till exempel, hygienrutiner, matvanor, omvårdnadsceremonier, andliga behov, köns-

och familjeaspekter (Cortis, 2000; Kulwicki et al., 2000; Weerasinghe & Mitchell, 2007; 

Torsch & Xueqin Ma, 2000). Detta medförde att immigranter kände sig hindrade att 

fortsätta utövandet av traditionella vanor under sjukhusvistelsen också eftersom 

personalen visade ointresse att tillmötesgå dessa behov och önskemål (Cortis, 2000). 

Immigranter upplevde att de respekterade att personalen hade annan värdegrund än dem 

själva, så länge detta inte påverkade den vård och omsorg de fick (Cortis, 2000). Dock 

upplevde dem att vårdpersonal var ointresserade av att tala med dem, lyssna, ta till sig 

och lära sig om deras kulturella och religiösa tankesätt vilket ledde till att dem inte kände 

sig respekterade. De ansåg att den kunskapen skulle vara till hjälp för personal i 

bedömningen och anpassningen av vården och omsorgen efter deras behov och 

förutsättningar. Det var dessutom personalens plikt att engagera sig i dem, deras 

bakgrund och uppfattningar eftersom det i vården framhölls individuellt anpassad omsorg 

(Cortis, 2000; Weerasinghe & Mitchell, 2007; Kulwicki et al., 2000) Att få vård av någon 

av motsatt kön var för många immigranter helt främmande på grund av deras kulturella 

bakgrund. De upplevde att de behandlades respektlöst och med oförstånd när det ändå 

hände, även om de förstod att det berodde på systemet som innefattade både män och 

kvinnor (Weerasinghe & Mitchell, 2007; Stone et al., 2005; Kulwicki et al., 2000). Vissa 

trodde att orsaken till att vårdpersonal var okänsliga för kulturens betydelse för individen 

var olika kulturer och uppfattningar, behov och hur strikt traditioner efterlevdes. Dessa 

kunde vara vitt skilda från varandra beroende på individen, vilken kultur och vad som var 

acceptabelt i den ena kunde vara absolut förbjudet i den andra (Weerasinghe, & Mitchell, 

2007). Det enhetliga bemötande av all vårdtagare ledde till att personalen inte utvecklade 

kulturell kompetens upplevde deltagarna (Kulwicki et al., 2000).
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“Non-Arab nurse provider…, “The specialness is that everybody is treated the 
same.”… Arab clients stated that stereotyping led to deficiencies in cultural compe-
tence among non-Arab staff.” (Kulwicki et al., 2000, s.36).

Immigranter hade dock positiva upplevelser av sjukvårdspersonal som verkligen försökt 

vara lyhörda för olika kulturer. De tyckte att personalen gjorde vad de kunde för att vara 

mottagliga för ritualer, vanor, traditioner och kulturella skillnader och vissa institutioner 

såg till att det fanns tolkar för dem som inte talade språket (Kulwicki et al., 2000; 

Weerasinghe & Mitchell, 2007).

Sjukvården i det nya hemlandet kändes dock mindre främmande efter en längre tids 

vistelse i landet, när de hade lärt sig hur de skulle anpassa sig till den nya kulturen och få 

tillgång till sjukvårdssystemet utan att uppleva att de kränktes på grund av deras kultur 

och hälsouppfattning. För de yngre individerna gick det lättare och snabbare att anpassa 

sig till den nya kulturen vilket underlättade kontakten med sjukvårdsystemet 

(Weerasinghe, & Mitchell, 2007).

Negativa och positiva upplevelser av vården

Ovänlig personal som var otåliga, oförskämda och ilskna var en del av de negativa 

upplevelser individer upplevde när de sökte vård. Ovänliga yttringar fälldes angående 

bristandespråkkunskaper eller när en kvinnlig läkare efterfrågades för gynekologiska 

problem. De möttes av fördomar om att de var obildade och fattiga oavsett om detta var 

sant eller inte. Dessutom kunde vårdpersonalen ge uttryck för dessa förutfattade meningar 

i sina råd och anvisningar, utan att de egentligen visste något om dem. Sådant ovänligt 

bemötande kopplades till att personalen var okunnig eller inte tyckte om utlänningar 

(Ashing-Giwa et al., 2004; Titia Feldmann et al., 2007; Heikkilä & Ekman, 2000; Weera-

singhe & Mitchell, 2007).

“When I went to the doctor, a staff member was very rude to me… she was 
the one who gave me my diagnosis and was not sensitive at all. She even 
asked me why I wasn’t crying like others she had given the diagnosis to. I am 
sure that my ignorance, legal status and also color of my skin had to do with 
her rejection.” (Ashing-Giwa et al., 2004, s.419)
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Immigranter upplevde att de inte blev tagna på allvar, att deras budskap inte nådde fram 

och att sjukvårdspersonalen inte ville hjälpa dem eftersom de inte brydde sig eller 

respekterade dem. De upplevde att sjukvårdspersonalen bara ville bli av med dem och 

remitterade vidare på grund av ointresse. En stor del av individerna beskrev att bristen på 

intresse hos sjukvårdspersonalen väckte deras misstro mot dem och gjorde dem besvikna 

på vården. Detta bemötande, tyckte de, resulterade i felbehandlingar, missade diagnoser 

och försenade remisser (Ashing-Giwa et al., 2004; Derose, 2000; Titia Feldmann et al., 

2007; Heikkilä & Ekman, 2000; Weerasinghe & Mitchell, 2007).

“Every time I get a pain, I wonder what is happening to me there. I told my 
doctor I have a pain, he said it’s nothing.” (Ashing-Giwa et al., 2004, s.419)

Många immigranter beskrev att de upplevde problem med bristande omvårdnad. Läkare 

betraktades ibland som slaktare och vårdslösa, att de brydde sig inte om patienterna och 

att de ordinerade tabletter istället för omsorg (Ashing-Giwa et al., 2004; Titia Feldmann 

et al., 2007; Heikkilä & Ekman, 2000). En del klagade på att de fick felaktig information 

och att de blev hemskickade för tidigt efter operation, de undrade varför de inte fick 

stanna längre (Ashing-Giwa et al., 2004; Heikkilä & Ekman, 2000). I situationer då 

individen upplevde ohälsa och ingen medicin blev föreskriven kände dem sig lurade. 

Immigranter som förväntade sig bra vård och snabbt tillfrisknande efter tidigare positiva 

vårdepisoder förlorade förtroendet för personalen då de upplevde bristande meningsfullt 

stöd för deras återhämtning. Det uteblivna stödet ledde till oro, ensamhet, frustration och 

besvikelse (Ashing-Giwa et al., 2004; Titia Feldmann et al., 2007; Lee et al., 2001). 

Många ansåg att sjukvårdspersonalen saknade omvårdnadsattityd mot dem och deras 

anhöriga. Detta på grund av att personalen ansågs undvika arbete (Heikkilä & Ekman, 

2000). 

Fastän sjukvårdspersonalen i det nya landet hade varit snälla och vänliga och därmed 

ansågs vara skickliga, ansåg många att sjukvårdspersonalen i hemlandet var ännu 

snällare, vänligare och skickligare. Vården betraktades generellt som bättre i hemlandet 

än i det nya landet (Heikkilä & Ekman, 2000). En del individers upplevelser av 

sjukvården påverkades av deras vänners eller närståendes upplevelser. De betraktade 

alltså vården i det nya landet som dålig om deras vänner hade blivit utsatta för dålig 
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medicinsk vård eller felbehandling även om deras egna upplevelser varit positiva (Titia 

Feldmann et al., 2007; Heikkilä & Ekman, 2000).

Positiva upplevelser kopplades till den medicinska vården som immigranter fick i det nya 

landet, andra till det goda bemötandet av sjukvårdspersonalen. När det gäller vården 

allmänt, beskrevs lättillgänglighet till regelbundna hälsokontroller, sjuksköterskor som 

gör hembesök, att förses med tekniska hjälpmedel och remitteras till specialistvård. Vissa 

jämförde vården i det nya landet med vården i hemlandet och tyckte att utgången av deras 

sjukdom hade varit sämre om de hade fått vård i hemlandet (Ashing-Giwa et al., 2004; 

Heikkilä & Ekman, 2000; Kulwicki et al., 2000). De hade även sett betydelsen av att 

kunna språket, vilket underlättade och ledde till bättre kommunikation. Detta innebar 

även att de inte var beroende av andra för att göra sig förstådda och att de fick en bättre 

vård (Titia Feldmann et al., 2007; Cortis, 2000). 

När det gäller bemötande beskrev många immigranter dem goda relationerna de hade 

med sjukvårdspersonalen. Många upplevde personalen som hjälpsam genom att de var 

känsliga och försökte kommunicera med dem trots språkhinder. De som hade varit 

trevliga och vänliga ansågs även vara skickliga. Individerna uppskattade när läkare visade 

intresse för deras hälsotillstånd genom att ringa eller göra hembesök (Ashing-Giwa et al., 

2004; Titia Feldmann et al., 2007; Heikkilä & Ekman, 2000). Att läkare tog dem på allvar 

genom att ta sig tillräckligt med tid och lyssna till deras bekymmer väckte hos dem 

känslan av uppskattning av, tillit till och förtroende för dem. Detta eftersom 

sjukvårdspersonal ansågs vara en viktig källa för stöd (Ashing-Giwa et al., 2004; Cortis, 

2000; Titia Feldmann et al., 2007; Heikkilä & Ekman, 2000).

The feeling that one is being taken seriously breeds trust in a doctor who 
listens to you, takes time with you, carries out a physical examination, and 
gives a good explanation. (Titia Feldmann et al., 2007, s.522)

Vissa immigranter hade positiva upplevelser som kopplades till att vårdas av landsmän 

vilket medförde lättare kommunikation och upplevelsen av att de fick bättre vård 

(Heikkilä & Ekman, 2000). 
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Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur personer upplever mötet med vården i ett 

främmande land. Studien resulterade i 5 kategorier, Förväntningar i mötet med vården, 

Svårigheter och utmaningar för åtkomst av vård, Svårigheter att kommunicera, Brister på 

kunskap om kulturens betydelse, Negativa och positiva upplevelser av vården.

I litteraturstudien framkom de resultatet i kategorin Förväntningar i mötet med vården 

som visade att immigranternas tidigare erfarenheter av vården, olika kulturella 

bakgrunder och religioner påverkade deras förväntningar på vården och 

sjukvårdspersonalen. Bra bemötande och engagemang stod i fokus för att patienterna 

skulle kunna uppleva tillfredställelse och bibehållen integritet och värdighet och enligt 

Aboul-Enein och Ahmed (2006) bör all sjukvårdspersonal vara mottagliga för 

patienternas kultur. Mohammadi, Evans och Jones (2007) anser att omvårdnad är ett 

transkulturellt fenomen där sjuksköterskor och patienter kan ha olika kulturella 

bakgrunder och kunskap om individens kultur är nödvändig för utförandet av vården. 

Personalen skall i första hand ha förståelse för andra kulturer, känna igen och lära sig av 

skillnader mellan dessa. Vidare menar författarna att dessa kunskaper skulle hjälpa 

personalen att utöva bättre vård som motsvarar patienternas livsstil, förväntningar och 

behov. I studien av Tsianakas och Laimputtong (2002) jämförde de flesta deltagare 

vården i det nya landet med vården i hemlandet. Deras upplevelser, positiva eller 

negativa, var kopplade till hur annorlunda systemet var. De ansåg att kvalitén på vården 

var högre i det nya landet medan i hemlandet upplevde de inga kommunikationsproblem 

med sjukvårdspersonal. Hursomhelst, tyckte de att sjukvårdsservice borde baseras på 

kulturell känslighet, att sjukvårdspersonal bör ha i åtanke individens rättigheter och 

personliga förhållanden och att detta inte skall hindras av antaganden om religion eller et-

nicitet.

Kategorin Svårigheter och utmaningar för åtkomst av vård i litteraturstudien visade att 

sjukvårdssystemet kändes främmande och svårtåtkomligt för immigranter. För att lättare 

förstå och komma åt systemet fick de hjälp av vänner och familjemedlemmar som 

fungerade som tolkar. Enligt Gurman och Becker (2008) anses inte familjemedlemmar 

som lämpliga tolkar och skall inte användas till det. Sjukvårdspersonal bör ta ansvar för 
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att tillgodose patienter auktoriserade tolkar med medicinska kunskaper. Däremot föreslår 

författarna att personal kunde engagera familjemedlemmar i patienternas hälsa eftersom 

dessa kan ge lämplig hjälp och stöd för dem. I en studie av Fitzpatrick och Freed (2008) 

uttryckte de äldre deltagarna känslan av isolering och ensamhet om de blev separerade 

från sina vuxna barn, vilket förstärktes i det nya landet då de dessutom kämpade med att 

vänja sig vid det nya systemet. De var tvungna att förlita sig på sina barn som lärde sig 

språket mycket snabbare och därför kunde hjälpa dem i kontakten med vården.

Resultat i vår studie visar även att deltagarna möttes av en del andra företeelser som 

hindrade eller försvårade för dem att få tillgång till vård. Cristancho, Garces, Peters och 

Mueller (2008) bekräftar att sådant som försäkringsstatus, tillgänglighet av 

personalstyrka, sjukvårdskostnader, kommunikation och transportproblem är de största 

hinder för immigranter när det gäller att komma åt systemet. Författarna beskriver vidare 

hur patienter kände frustration över de långa väntetiderna för att träffa läkare. Andra 

hinder som uppstod var att få vård av personal av motsatt kön. Detta bekräftas även av 

deltagarna i en studie av Tsianakas och Laimputtong (2002) där kvinnor upplevde stort 

behov av kvinnliga läkare. Detta, menade de, handlade inte endast om Islamiska 

värderingar utan även om personliga rättigheter. Personalen, enligt dem, hade kunnat 

uppfylla dessa önskemål med tanke på att alla människor är i behov av olika, individuella 

behandlingar och skall därför bemöttas på ett individuellt anpassat sätt.

Litteraturstudien visade i kategorin svårigheter att kommunicera resultat på att språket 

hade en avgörande betydelse både för att få tillgång till vård och för att få rätt vård. Att 

systemet inte var förberett på att möta olika kulturella behov var verklighet. Bristen på 

flerspråkig personal var ett faktum därmed även personalens bristande attityd och 

bemötande mot invandrare. Enligt Irvine, Roberts, Jones, Spencer, Baker och Williams 

(2006) finns det brister i både systemet, rutiner och personalens förmåga att möta 

människor som talar ett annat språk än dem själva. De menar vidare att det finns olika 

aspekter på brister och det ena är den ekonomiska, att kunna ha tillräckligt med personal. 

Den andra är att för få av personalen har eller kan få kulturell och språklig bredd i 

kompetensen för att möta behoven. Dessutom brister det i rutinerna, till exempel, att 

snabbt ta reda på vilket språk som individen behärskar. En enkel åtgärd som ger 

förutsättningar för att snabbare tillmötesgå deras behov och ge vård av god kvalitet. 
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Invandrare upplever språket som något ovidkommande för sjukvårdssystemet. 

Personalens bristande språkkunskaper leder till att de inte bemöter människors behov och 

önskemål på ett lämpligt sätt enligt de lagar och riktlinjer som styr hälso- och sjukvården. 

Där alla oavsett bakgrund har samma rättigheter att få god vård av hög kvalitet som är 

individuellt och unikt anpassad efter deras behov, önskemål och helhet, framhålls enligt 

Department of Health (2000), hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och Irvine et al 

(2006). Enligt Irvine et al. (2006) och Moss och Roberts (2005) är språk- och 

kommunikationssvårigheter det som leder till missförstånd mellan personal och individ. 

Detta leder till begränsningar för individen och personal att uppnå hälsa för denne. Enligt 

Irvine et al. (2006) kan kommunikationssvårigheter även leda till att misstag begås, om 

ett enda ord uppfattas fel kan det leda till att innehållet i samtalet får helt annan betydelse. 

Enligt Moss och Roberts (2005) bekräftar individer med bristande språkförståelse inte det 

budskap som förs fram och det kan uppfattas som att de håller med, även om de inte gör 

det. De finns individer som varken kan läsa eller skriva inte ens på sitt eget språk enligt 

Greenfield, Andersson, Gill, Loudon, Skelton, Ross och Parle (2001) vilket ställer än 

högre krav på kommunikationen och den information som ges.

Personalens språkbrister kan genom utbildning i olika språks vardagsfraser och 

medicinska termer förbättras enligt Aboul-Enein och Ahmed (2006). Flerspråkig personal 

är en tillgång i systemet eftersom dessa finns tillgängliga och kan när som helst 

kommunicera med vårdtagare obehindrat och knyta god kontakt. Individerna tillåts 

genom fler språkigpersonal att ge uttryck för sina innersta upplevelser vilket leder till 

positiva känslor av bekräftelse enligt Irvine et al (2006). Detta betyder mycket för 

individer med olika kulturell bakgrund och för hur deras upplevelser av vården kommer 

att bli enligt Hicks, Tovar, Orav och Johnson (2008). Personal som inte har språket att 

kommunicera med kan använda sig av den icke verbala kommunikationen, kroppsspråket 

och ansiktsuttryck och genom att använda få och vanliga vardagsuttryck göra sig 

förstådda hos individer med begränsade språkkunskaper. Personalen i sin tur kan 

förstärka budskapet de vill framföra. (Aboul-Enein & Ahmed, 2006). Materiel och 

blanketter som är utvecklade av människor med kompetens både i språket och i det 

medicinska systemet är några av lösningarna som framhålls som vägledande i 

förbättringsarbetet för förståelse oavsett språk och övriga förmågor enligt Richardson 

Thomas och Richardson (2005). Enligt Irvine et al. (2006) så bör informationen i olika 
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skrivna materiel vara författade av dem som behärskar språket. Detta eftersom den direkt 

översatta texten från ett majoritetsspråk till ett minoritetsspråk bara leder till att den blir 

obegriplig för användarna. 

Resultatet i vår studie visade vidare att immigranterna inte kände att tolkarna bidrog till 

förbättrad kommunikation eftersom att de inte upplevde förtroende för deras insatser i 

samtalen med vårdpersonalen. Enligt Irvine et al. (2006) finns det tillgång till tolkar i 

sjukvården. Dock har erfarenheterna visat att det förekommer informationsförluster på 

grund av tolkarnas översättningar. Detta leder till att varken läkare eller individ får en 

rättvis uppfattning av vad som framkommer i samtalet. Individer kan också, enligt Hicks 

et al. (2008) uppleva att de pressas till snabba beslut när de känner sig osäkra eftersom 

tiden upplevs begränsad vid användandet av tolkar. Enligt Moss och Roberts (2005) tyder 

korta samtal med individer med språksvårigheter på att vårdpersonalen inte varit 

tillräckligt ansvarsfulla i mötet. Möten med språkhinder brukar kräva tid för att individen 

skall få förståelse för sin situation. Det behövs tolkar som har förmågan och viljan att 

kommunicera, informera och interagera med individer och sjukvårdspersonal med ett sätt 

som inger förtroende, trygghet och tillit. Riskerna med att använda tolkar med bristande 

förmåga eller att inte använda sig av dem överhuvudtaget kan leda till missade diagnoser 

eller felbehandlingar som kan få förödande konsekvenser för individer. Detta kan i sin tur 

leda till konsekvenser för systemet. Sjukvårdssystemet ansvarar för den vård den bedriver 

och är skyldiga att se till att inga misstag sker på grund av missförstånd mellan parterna 

(Irvine, 2006). Därför skall enbart duktiga tolkar användas menar Ku och Florens (2005) 

och Richardson et al. (2005). Det krävs även att personalen lär sig att använda tolkarna på 

rätt sätt i kommunikationen genom dem och det är också behov som vårdpersonal 

behöver lära sig, enligt Greenfield et al. (2001) och Meddings och Haith-Cooper (2008). 

Resultatet av litteraturstudien i kategorin Brist på kunskap om kulturens betydelse visade 

att det fanns stor brist i kunskaper om olika kulturer hos sjukvårdspersonal. Dessutom 

upplevde deltagarna att personalen inte var intresserade av att lära sig om deras kulturella 

och religiösa bakgrunder, tankesätt och värderingar och på grund av det kunde inte 

tillmötesgå patienternas behov. Juckett (2005) beskriver kulturell kompetens som en 

kunskap, medvetenhet och respekt för andra kulturer. Sjukvårdspersonal måste respektera 

informationen de får från patienter från olika kulturer för att åstadkomma omsorgsfull 
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omvårdnad. Vidare menar författaren att det är viktigt att skilja på stereotyper och 

generalisering, det vill säga att inte bedöma andra efter deras utbildning, nationalitet, tro 

och kulturinlärning eftersom varje individ är unik. I en studie av Cristancho et al. (2008) 

beskriver deltagare hur de blev bemötta av personalen med diskriminerande attityder. 

Detta påverkade kommunikationen mellan dem och ledde till försämring av hälsan och 

känslan av frustration för individer. 

Enligt Gunaratnam (2007) uppfattar personalen ofta sig själva som kulturellt känsliga 

även om det inte innefattar de kriterier som står för just detta. Immigranter kan se på 

deras uppfattning om sin kompetens och känslighet på ett annat sätt. Dock försöker 

sjukvårdspersonalen att vara lyhörda och öppna för olika kulturer. De ser även att 

kunskap ökar deras förståelse. Detta eftersom att de är medvetna om att det är viktigt att 

ta hänsyn till kulturens betydelse för individen. Greenfield et al. (2001) menar att kunskap 

om olika kulturers sociala och etniska skillnader kan ske genom organiserade utbildningar 

vilket ökar förutsättningen för personalen att bli mera kompetent, fortsätta vara lyhörd 

och mottaglig för andra människor. Om utbildningen sker med hjälp av läromästare från 

olika kulturer, som är bekant med det medicinska systemet förstärks trovärdigheten i 

budskapet, menar författarna. Kunskap är viktigt i mötet med individer från olika kulturer 

eftersom det olika hinder som finns skall bemötas, med kompetens och finess. Vi 

bedömer att personalen bör ha större kunskap om andra kulturer för att lättare kunna 

komma i kontakt med dem, förstå problemet och åtgärda det utifrån individens behov och 

förutsättningar.

I studien framkom det att en del av deltagarna upplevde att läkare remitterade dem vidare 

till psykiatriker när inga fysiska orsaker till individernas åkommor kunde fastställas (Lee 

et al., 2001); (Titia Feldmann et al., 2007). I många kulturer ansågs inte psykiatrisk vård 

som acceptabelt alternativ och stämplade hela familjer som sinnessjuka. Wheeler och 

Mahoney (2008) bekräftar att stigma spelar stor roll för en del kulturer. Stigmarelaterade 

bekymmer var anledning till att individer undvek att söka psykiatrisk behandling. 

Författarna föreslår behov för samhället att utbilda sig inom psykiatriska alternativ. Detta 

skulle hjälpa att förena immigranter med sjukvården och tillgodose dem med kulturellt 

kompetent vård. 
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Vidare framkom i resultatet att vissa immigranter förlitade sig mer på de traditionella 

läkekonsterna än de tjänster som erbjöds av sjukvårdssystemet. Andra kombinerade båda 

metoder med varandra. I en studie av Pang, Jordan-Marsh, Silverstein och Cody (2003) 

påvisades att deltagarna vårdade sig hellre själv i första hand genom att använda 

traditionella metoder. När detta inte var effektivt rådfrågade dem sina vänner och 

familjemedlemmar angående andra behandlingsalternativ. Sist av allt valdes professionell 

hjälp inom sjukvårdssystemet. 

I kategorin negativa och positiva upplevelser av vården framkom i resultatet av 

litteraturstudien att ett oprofessionellt bemötande orsakade distans mellan parterna. Att 

sjukvårdspersonal behandlar individer från andra kulturer annorlunda beror också, enligt 

Gunaratnam (2007) på att de förlorat en del av medvetenheten om vilken betydelse 

känslighet och förnuft har i bemötandet av andra människor. Detta oavsett vilken kultur 

de möter. Lögstrup (1994) beskriver hur människor genom uppvisad och uttryckt tillit 

utelämnar sig själva i möten med andra människor i hopp om att bemötas med omtanke 

och om så inte sker så leder det till en negativ utveckling av upplevelser, relationer och 

reaktioner. Genom medvetenhet om att i tonen som slås an i mötet med andra, i vad sägs 

men främst hur det ageras, påverkar dennes förståelse och tilltro till innehållet i 

budskapet, men även till person. I möte mellan individer bär vi alltid något av den andres 

liv i våra händer. I det liv som vi fått genom födseln finns tilliten till sin nästa, krav och 

ansvar att värna över dem vi möter eftersom vi alla är lika beroende av varandra för att 

leva ett välfungerande och tillfredsställande liv (s.42-43, 47, 48, 52, 59, 223-224). 

Fördomar och främlingsfientlighet finns bland en del anställda inom vården, enligt 

Richardson et al. (2005). Enligt författarna skall det finnas förutsättningar för 

sjukvårdspersonalen för flexibelt tänkande och tid för reflektion inom ramen för 

verksamheten. Personalen skall även, naturligtvis, själva ansvara för att ständigt ta sig tid 

för reflektion över sitt bemötande. Detta för att medvetandegöra sina uppfattningar och 

värderingar och för att förhindra negativa attityder och beteenden, som inte är tillåtna. 

Eftersom dessa även om de inte uttrycks påverkar kommunikationen med individerna. 

Enligt Greenfield et al. (2001) är det genom att utveckla förmågan att erkänna och utmana 

sina negativa attityder som människan får bukt med dem. 
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Resultatet i vår litteraturstudie visade att immigranter upplevde att sjukvårdspersonalen 

försökte vara lyhörd för olika kulturer och skillnader dem emellan och att gjorde vad dem 

kunde för att kommunicera trots språkhinder. I en studie av Tsianakas och Laimputtong 

(2002) beskrev deltagarna sina positiva upplevelser. Många av dem tyckte att standard 

och kvalitet på vården var betydligt högre i det nya landet. De fick känslan av tillhörighet, 

värm och mänsklighet jämfört med hemlandet. Läkarna, tyckte de, hade varit stödjande 

och hjälpsamma och deltagarna hade blivit överraskade över att personalen brydde sig om 

dem. Enligt Hicks et al. (2008) ger personalen positiva upplevelser till individer genom 

att finnas tillgängliga, stötta, lyssna och tillmötesgå deras behov och önskemål så långt 

det är möjligt trots att där finns vissa hinder emellan dem. Med utgångspunkt till detta har 

vi kommit fram till att personalens bemötande har en stor betydelse i mötet med 

människor i behov av vård och att individerna inte har särskilt stora krav på bemötandet 

trots att dem har förväntningar på vården. De förväntar sig det de har rätt till men 

anpassar sig och är nöjda med att personalen försöker göra det bästa av situationen.

Metoddiskussion

Kvalitativa forskningsstudier beskriver enligt Holloway och Wheeler (2002, s.3) 

individers unika uppfattning av sina upplevelser, uppkomna av en specifik situation i det 

sociala sammanhang som denne lever i. Att få förståelse för olika sociala verkligheter, 

människor egna upplevelser, gemensamt med andra och kulturer är målet med dessa 

studier. Tillförlitligheten visas i kvalitativa studiers resultat genom noggranna och utförliga 

beskrivningar av det logiska tillvägagångssättet i analysmetodens samtliga delar. Detta 

ger läsaren förutsättningar att följa och förstå metoden och därmed bedöma resultatet av 

studien (Holloway & Wheeler, 2000, s.254-255).

För att uppfylla kraven på tillförlitlighet strävade vi efter att studien skulle visa 

pålitlighet, ha överförbarhet på liknande sammanhang, att den överensstämmer med 

verkligheten och trovärdighet. Detta innebär att resultatet skall vara jämförbart med den 

faktiska verkligheten som människor beskriver. Källorna skall gå att sökas upp genom 

referenser för att kunna bedöma studiens kvalitet. Genom att metodiskt och systematiskt 
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arbeta nära orginalartiklarna med syftet som central hållpunkt förväntades studien uppnå 

ovannämnda kriterier. Den noggranna och utförliga beskrivningen av metoden visar vårt 

tillvägagångssätt och genom samtliga delar och referenser bekräftar och styrker studien. 

Att artiklarna omfattar människor med olika kulturell bakgrund med invandring till olika 

länder stärker överförbarheten i det sammanhang vi kan komma att befinna oss i. Men 

eftersom de länder som studierna är gjorda i är så kallade västländer kan det medföra 

skillnader på upplevelser hos människor i länder utanför dessa. Människors upplevelser är 

unika inre upplevelser och därför skall vi vara försiktiga med att dra slutsatser om att 

upplevelser är faktiska och konstanta därför kan studien vara en vägledning och ge en 

bild över öppenheten som krävs för olikheter. 

De textenheter vi tog ut kondenserade vi sparsamt för att inte förlora kärnan samt för att 

förhindra tolkning. Dock insåg vi att översättningen kunde leda till viss tolkning beroende 

på vilket svenskt ord som skulle stå för det specifika engelska ordet. Dataanalysen skedde 

genom att ständigt värdera textenheternas kombinering till kategorier. Detta skedde i små 

steg och med fullständiga textenheter eftersom vi strävade efter att få så tydliga 

kategoriseringar som möjligt. Vi upplevde att vissa kategorier var nära förankrade till 

varandra men ändå inte. Genom en återkoppling till originalartiklarna kunde vi placera

dem i rätt kategori, anser vi. Vi tror att orsaken till att de gick samman berodde på att 

samtliga kategorier var så nära förankrade i den komplexa helhetsbilden av kulturens 

betydelse för den enskilde individen och dennes verklighet.

Slutsats

Att bo i ett främmande land och drabbas av sjukdom var många gånger en påfrestande 

upplevelse för individen. Höga eller låga förväntningar ledde till positiva och negativa 

upplevelser beroende på hur förväntningarna uppfylldes i mötet med vården. Immigranter 

upplevde dock att sjukvårdsystemet med sin organisation och uppbyggnad var 

svåråtkomlig och obegriplig. Ovanan, bristande kunskaper och förutsättningar hos dem 

men även i sjukvårdsystemet ledde till att de upplevde att dem saknade det som krävdes 

för att förstå och få tillgång till vården. Problemen ledde till känslor av bland annat skam 

och besvikelse. Den egna förmågan att kommunicera och förstå det som delgavs 

grundlade förutsättningarna för tillgången till adekvat vård som var begriplig upplevde 

dem. Eftersom både dem och sjukvårdspersonalen hade påtagliga brister ledde detta till 

möten som inte kändes helt tillfredställande alla gånger. Den egna bakgrunden som 
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individen hade och kulturens betydelse för denne var av stor betydelse för de flesta 

människor vilket upplevdes som viktigt för personalen att visa respekt, förståelse och 

hänsyn för. Detta eftersom det var en del i den helhet som individen upplevde som 

betydelsefull i sitt alldeles egna sammanhang och som inte borde uteslutas i vården av 

denne. Sjukvårdspersonalen bemötande, kunskaper om kulturens betydelse, 

språkkunskaper och deras förmåga att integrera dessa faktorer på ett komplext sätt i 

vården hade central betydelse eftersom immigranter upplevde att detta mest av allt 

påverkade deras upplevelser i mötet med vården. 
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