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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige och globalt rapporteras att minoritetsgrupper med avseende på kultur och 

språk är socioekonomiskt utsatta och har sämre hälsa än majoriteten. Diskriminering och misstro 

till hälso- och sjukvården är faktorer som påverkar huruvida individer i dessa grupper söker vård 

eller ej. I Sverige föreskrivs en hälso- och sjukvård på lika villkor för alla individer. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen ansvarar för att vårdrelationen är respektfull och patientcentrerad. Kulturellt 

säker vård innebär att patientens kulturella identitet, rättigheter och behov respekteras. Huruvida 

vården är kulturellt säker definieras av patienten. 

Syfte: Syftet med studien är att belysa hur patienter som är i minoritetsställning, med avseende 

på kultur och språk, upplever sig bli bemötta i hälso- och sjukvården. 

Metod: Studien är en litteraturöversikt av 12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. 

Artiklarna analyserades med avseende på likheter och skillnader i resultatet. 

Resultat: Tre teman framkom; Välbefinnande, Lidande och Hinder och glapp. Huvudresultatet 

visar på upplevelser av maktlöshet, stereotypisering och språkliga och kulturella skillnader som 

skapade svårigheter i mötet med vårdpersonalen. Upplevelser av respektfullt och kompetent 

bemötande framkom också. 

Slutsats: I många fall låg missförstånd, oförståelse, stereotypisering och diskriminering till 

grund för lidandet. Detta visar att den kulturella säkerheten behöver stärkas inom hälso- och 

sjukvården och att behov av ökad kulturell kompetens föreligger.  

Klinisk betydelse: Genom diskussion och utbildning med teorin om kulturell säkerhet som 

utgångspunkt kan den kulturella medvetenheten och sensitiviteten höjas. På så sätt skapas 

förutsättningar för höjd kulturell säkerhet inom hälso- och sjukvården.  

 

Nyckelord: Patienter, Erfarenheter, Kulturell säkerhet, Minoriteter, Hälso- och sjukvård 

 



ABSTRACT 

Background: Research both in Sweden and globally shows that members of cultural and 

linguistic minority groups are socio-economically disadvantaged and have poorer health than the 

majority. Factors that influence whether individuals in these groups seek care or not are 

discrimination and mistrust of the healthcare system. In Sweden, the healthcare system is 

required to provide all individuals with care on equal terms. Healthcare personnel have a 

responsibility to ensure that the caring relationship is respectful and patient-centered. Culturally 

safe care involves respecting the patient's cultural identity, rights and needs. Whether care is 

culturally safe is defined by the patient.  

Aim: The aim of this study is to explore how patients who are members of cultural and 

linguistic minority groups experience their treatment within the healthcare system.  

Method: The study is a literature review of 12 qualitative research papers. The results of the 

papers were analyzed for similarities and differences.  

Results: The analysis revealed three themes: Well-being, Suffering and Obstacles and glitches. 

The main result shows experiences of powerlessness, stereotyping and linguistic and cultural 

differences that created difficulties in interaction with the staff. In addition perceptions of 

respectful and competent treatment emerged.  

Conclusion: In many cases, misunderstandings, incomprehension, stereotyping and 

discrimination form the basis for the suffering. This shows that the cultural safety needs to be 

improved in the healthcare system and that there is a need for increased cultural competence. 

Clinical significance: Discussion and training, based on the theory of cultural safety, create an 

environment conducive to increased cultural awareness and sensitivity, and thereby enhance 

cultural safety in healthcare. 

 

Keywords: Patient, Experience, Cultural safety, Minorities, Healthcare 
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INLEDNING 

Som blivande sjuksköterskor har vi under den verksamhetsförlagda delen av 

utbildningen vid flera tillfällen fått ta del av sjuksköterskors tankar och känslor inför att 

vårda patienter med annan kultur och annat språk än de själva. Vi har sett stort 

engagemang men också frustration, uppgivenhet och rädsla. Personal som klagar på 

”kulturellt jobbiga” patienter istället för att försöka sätta sig in i den enskilda patientens 

behov och situation har upprört oss och fått oss att undra om det är vanligt 

förekommande och hur det upplevs av patienterna. I det inledande arbetet med studien 

fick vi upp ögonen för teorin om kulturell säkerhet. Den sätter in individers enskilda 

agerande och upplevelser i en vidare kontext och fokuserar på likheter mellan individer 

snarare än skillnader. Det är en syn på individ och samhälle som vi sympatiserar med 

varför teorin valdes som referensram. Vi hoppas att med denna text ge läsaren ökad 

förståelse för hur patienter i minoritetsställning upplever sig bli bemötta och stimulera 

till reflektion och diskussion av ämnet.  
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BAKGRUND 

Kultur och minoriteter med avseende på kultur och språk 

Kultur kan enligt Stier (2009) betraktas på en mängd olika sätt och därför också 

beskrivas och definieras olika beroende på från vilket perspektiv kulturen ses. 

Gemensamt för de flesta definitioner av kultur verkar vara uppfattningen att kulturen 

skapas i samspelet mellan människor och inte är statisk utan föränderlig. Stier (2009) 

menar vidare att kulturen innefattar språk, symboler, lagar, normer, beteenden och 

föreställningar som antingen medvetet eller omedvetet färgar en individs sätt att förstå 

och tolka sin omgivning återfinns också i de flesta beskrivningar av kultur. Hanssen 

(2007) menar att normer och regler för det vardagliga livet skapas i varje kultur och 

samhälle, dessa normer kan vara omedvetna och svåra att upptäcka fram till att någon 

bryter mot dem. Stier (2009) tar upp mötet mellan två kulturer som extra påtagligt då 

medlemmar ur den andra kulturen beter sig på ett sätt som inte stämmer överens med 

vad som för den egna kulturen anses normalt. Stier påpekar också att en gemensam 

kultur kan skapa en gruppidentitet vilket skiljer ut de personer som inte tillhör gruppen 

som främlingar. Genom att betrakta andra kulturella grupper som annorlunda förstärks 

och synliggörs den egna gruppidentiteten. Ofta är olikheterna egentligen större mellan 

individer tillhörande samma kultur än mellan olika kulturer (a.a.).  

 

Stier (2009) belyser etnicitet som ett begrepp mycket likt kultur. Skillnaden kan dock 

beskrivas som att etniska grupper förutom gemensam kultur, även har en kollektiv 

uppfattning och ett medvetande om sig självt som en etnisk grupp eller ett folk. Stier 

påpekar att etnicitet inte bara är en konstruktion av gruppen i fråga utan också av 

omgivningen (a.a.). World Health Organization (WHO, 2010) definierar en etnisk 

minoritet som en grupp som enligt sig själva, eller enligt andra, anses åtskilda från 

majoritetsbefolkningen beträffande ursprung, härkomst, kultur, språk, religion eller 

kollektiv identitet. Samtidigt poängteras att det råder olika uppfattningar angående 

betydelsen av etnicitet, vilka etniska grupper som finns och vilka individer som ingår i 

dessa grupper (a.a.). Enligt WHO (2010) kan etniska minoriteter härstamma ur olika 

sammanhang. Det kan vara ursprungsbefolkning som har bott i landet lika länge, eller 

längre än den etniska majoriteten. Det kan vara etniska minoriteter som uppstår då 

nationella gränser förflyttas. Etniska minoriteter kan också resultera ur immigration 

(a.a.). Migranter definieras av WHO (2010) som personer bosatta utanför sitt 
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födelseland. Olika orsaker kan ligga bakom varför individer blir migranter, de kan 

därför delas in i olika grupper. Arbetsmigranter, flyktingar och asylsökande, 

familjemedlemmar till migranter, offer för trafficking och irreguljära migranter är några 

av dessa grupper (a.a.). År 2005 beräknades 200 miljoner människor leva som 

migranter vilket innebär ungefär 3 % av världens befolkning (United Nations 

Department of Economic and Social Affairs [UN DESA], 2008). WHO (2010) påpekar 

att etniska minoritetsgrupper som uppkommit till följd av immigration kan vara svåra 

att avgränsa eftersom det inte finns någon tydlig samstämdhet om när en migrant tillhör 

en etnisk minoritet eller för hur många generationer den tillhörigheten finns kvar. I 

vissa fall blir migranter betraktade som medlemmar av majoritetsbefolkningen så fort 

de får medborgarskap, i andra kan de bli betraktade som utlänningar i flera 

generationer. Det kan finnas skillnader i juridiska definitioner och de definitioner som 

gruppen ifråga eller majoritetsbefolkningen använder för vad som menas med en etnisk 

minoritet (a.a.). Sverige har sedan 1960-talet genomgått en förändring i 

befolkningsstruktur. Från att ha varit en nation präglad av etnisk homogenitet har 

andelen utrikesfödda sedan 1960 ökat från 4 % till att år 2011 utgöra drygt 15 % av 

Sveriges befolkning (Statistiska centralbyrån [SCB], 2012a). Av de utrikesfödda i 

Sverige var de största grupperna år 2011 från Finland, Irak, Polen, Jugoslavien och Iran 

(SCB, 2012b). Sverige har erkänt fem nationella minoriteter. Dessa har befolkat landet 

under lång tid och bevarat sina språkliga, kulturella och religiösa tillhörigheter. Till de 

svenska nationella minoriteterna hör samer, romer, judar, tornedalingar och 

sverigefinnar (Regeringskansliet, 2012). 

 

Vården i det mångkulturella samhället 

Regeringskansliet (2012) menar att minoritetsgrupper i många länder tillhör 

marginaliserade samhällsgrupper som lever i socioekonomiskt svaga områden, har hög 

arbetslöshet och andel ungdomar utan avslutad skolgång. Även WHO (2010) belyser 

hur migranter och etniska minoriteter generellt är utsatta grupper med lägre 

socioekonomisk status och sämre hälsa än den övriga befolkningen. Denna utsatthet i 

hälsa och socioekonomisk status kan förklaras av att dessa grupper många gånger blir 

socialt exkluderade i samhället (a.a.). Enligt Sveriges hälso- och sjukvårdslag (HSL, 

SFS 1982:763), 2 §, är målet för hälso- och sjukvården god hälsa och vård på lika 

villkor för hela befolkningen och den skall ges med respekt för alla människors lika 
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värde. Trots lagen påvisar Socialstyrelsen (2009) att utrikesfödda, framförallt personer 

födda utanför Europa, rapporterar en sämre hälsa än svenskfödda. Den viktigaste 

förklaring till detta, menar socialstyrelsen, är att nyanlända i det svenska samhället ofta 

hamnar i bostadsområden med låg status, får tunga, lågavlönade arbeten och upplever 

social utsatthet på grund av diskriminering (a.a.). Även Stockholms läns landsting 

(2011) belyser att utrikesfödda har sämre självskattad hälsa och hälsorelaterad 

livskvalitet än befolkningen i stort och att de i större utsträckning undviker att söka 

vård. Statens folkhälsoinstitut (2010) visar på att de svenska nationella minoriteterna 

har sämre hälsostatus och lägre förtroende till hälso- och sjukvården jämfört med den 

övriga befolkningen, undantaget är judar och samer. Romer är den grupp vars 

hälsosituation tydligast påverkas av utsatthet i form av arbetslöshet, utanförskap, 

maktlöshet och diskriminering. Detta resulterar i att de avvaktar med att söka vård trots 

behov (a.a.). Upplevd diskriminering och socioekonomisk lågstatus är enligt Wamala, 

Merlo, Boström och Högstedt (2007) två faktorer som, oberoende av varandra, bidrar 

till att människor undviker att söka sjukvård. Tillsammans får dessa två faktorer en 

flerfalt negativ påverkan på benägenheten, att vid behov, uppsöka sjukvård. (a.a.). 

Westin, Åhs, Bränd Persson och Westerlings (2004) menar att det framförallt är 

kvinnor, lågutbildade och utrikesfödda som undviker att söka vård trots behov. Dålig 

ekonomi, dålig tillgänglighet och misstro till hälso- och sjukvården är de vanligaste 

orsakerna till att dessa grupper undviker att uppsöka vården. Enligt Wamala och Bildt 

(2006) har utrikesfödda i Sverige, i större utsträckning än svenskfödda, upplevt 

diskriminering inom vården. Vidare finns ett tydligt samband mellan upplevd 

diskriminering och kränkande behandling inom sjukvården, och fysisk eller psykisk 

ohälsa (a.a.). 

Mötet mellan vårdare och patient 

Wiklund (2003) beskriver den vårdande relationen som det utrymme inom vilket 

vårdandet utförs. En vårdande relation präglad av ömsesidighet, tillit och respekt är 

därför en förutsättning för god omvårdnad. Dock menar Wiklund att den vårdande 

relationen aldrig kan bli symmetrisk, vårdaren har alltid ett maktövertag gentemot 

patienten på grund av sin kunskap och sitt yrke (a.a.). Även Vinthagen (2007) tar upp 

den vårdande relationen som asymmetrisk då patienten är hjälpsökande och sjuk medan 

vårdaren är frisk och dessutom har kunskap och förmåga att bota, vilket patienten 

saknar. Detta innebär att vårdaren alltid inleder mötet med patienten utifrån ett överläge 
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(a.a.). Enligt Hanssen (2007) kan patientens maktunderläge bli än större om patienten 

kommer från en annan kultur än den dominerande och framförallt om patienten inte 

talar samma språk som vårdaren vilket ofta medför en oförmåga att uttrycka önskningar 

och behov. Makt i sig, poängterar Wiklund (2003), behöver inte vara negativt. Det är 

hur makten utnyttjas som är avgörande för hur patienten påverkas av den. Vårdaren kan 

använda makten till att dominera eller manipulera men också till att stärka patienten 

(a.a.). Oudshoorn, Ward-Griffin och McWilliam (2007) visar på vikten av att vårdaren 

reflekterar över maktövertaget och hur det används i relationen med patienten. Att 

dominera och inte inkludera patienten i vården lämnar patienterna maktlösa medan ett 

sätt för vårdaren att använda sin makt till att stärka och ge kontroll till patienten kan 

vara att göra dem delaktiga i vården (a.a.). 

Teoretisk referensram 

Teorin om kulturell säkerhet utvecklades initialt under tidigt 1990-tal av Maoriska 

sjuksköterskor då de ville komma till rätta med och rikta uppmärksamhet mot den 

negativa hälsoutveckling som ursprungsbefolkningar i det postkoloniala Nya Zealand 

genomled (Papps & Ramsden, 1996). Sjuksköterskorna konstaterade att 

hälsotillståndet bland Maorier var sämre än hos den vita befolkningen vilket de 

länkade till den Maoriska erfarenheten av att vara ett kolonialiserat folk i ett 

postkolonialt samhälle (a.a.). Enligt Browne m.fl. (2009) förstås begreppet kultur 

inom teorin som en dynamisk och maktladdad process skapad av människor i relation 

till varandra, sin omgivning, sociopolitiska och historiska kontext. “Säkerhet” syftar 

på en kulturellt kompetent vård befriad från stereotypisering och diskriminering 

(a.a.). Enligt Polacheck (1998) är individens och gruppers hälsostatus relaterad till 

dess maktställning i samhället, till dess socioekonomiska och kulturella status. Hälso- 

och sjukvård utformas och ges i en social kontext som influerar dess verkan. 

Omvårdnad påverkas och styrs av strukturella element som institutioner och policys. 

Dessa måste synlig- och medvetandegöras för att en kulturellt säker vård ska kunna 

ges. Vidare menar Polacheck att människor är kulturellt säkra när deras kulturella 

identitet, rättigheter och behov respekteras. De är kulturellt osäkra eller utsatta för 

risk när deras identitet förminskas eller när den grupp de tillhör är svag eller maktlös. 

Kulturell säkerhet syftar alltså på säkerhet för medlemmar inom en kulturell grupp i 

interaktion med hälso- och sjukvården men också på hur gruppens kollektiva 

hälsostatus ser ut i förhållande till befolkningen som helhet (a.a.). Centralt för 
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kulturell säkerhet som koncept är enligt Nursing Council of New Zealand ([NCNZ], 

2011) och Papps och Ramsden (1996) att hälso- och sjukvårdspersonalen erkänner 

och medvetandegör sin egen kultur, sina specifika övertygelser och värderingar och 

därigenom gör upp med etnocentriska antaganden. Varje vårdrelation ses som unik 

och maktladdad och den innebär alltid ett kulturmöte. Fokus ligger på de unika och 

individuella skillnader som uppstår i varje enskilt möte människor emellan. På så sätt 

minskas risken för att vårdpersonalen återskapar stereotypiserande bilder och 

förutfattade meningar i mötet med patienter med annan kulturell tillhörighet (a.a.). 

Enligt Richardson (2004) och Polaschek (1998) erkänner teorin vikten av kulturell 

kompetens men sätter fokus på den unika relationen framför eventuella etnospecifika 

skillnader gällande vanor och trosuppfattningar (a.a.). Enligt McEldowney och 

Connor (2011) består kulturell kompetens av två komponenter; kulturell medvetenhet 

och kulturell sensitivitet. Att vara medveten innebär att ha förståelse för historiska, 

socioekonomiska, politiska och individuella mänskliga skillnader. Med sensitivitet 

menas studenters och professionellas förståelse för de förutfattade meningar och 

antaganden som formar deras egen kultur och de uppfattningar de har av andras (a.a.). 

Phiri, Dietsch och Bonner (2010) menar att kulturell kompetens uppnås då 

vårdpersonal i omvårdnadsarbetet inkluderar patienternas kulturella behov och 

förväntningar (a.a.). Enligt Richardson (2004) och Polaschek (1998) förutsätter en 

kulturellt säker vård att hälso- och sjukvårdspersonalen är medveten om vilken 

påverkan den egna kulturen har på omvårdnaden och om maktens betydelse i 

relationer mellan dominanta och marginaliserade grupper för att kunna skapa genuina 

och balanserade vårdrelationer. Vidare anses de som är i maktställning ha 

valmöjlighet när det gäller huruvida de vill vidmakthålla eller konfrontera 

förtryckande vanor och tillämpningar i praktiken. Den valmöjligheten saknar 

patienten (a.a.). Kulturellt osäker vård definieras som alla handlingar som förminskar, 

förnedrar eller förtrycker en individs kulturella identitet och välbefinnande. 

Vårdgivaren ansvarar för att en kulturellt säker vård utförs men huruvida vården som 

ges är säker eller ej, bestäms av patienten (NCNZ, 2011; Papps & Ramsden, 1996; 

Polaschek, 1998; Richardson, 2004). Sammanfattningsvis kan enligt McEldowney 

och Connor (2011) människors liv, hälsa och kultur bara förstås inom den särskilda 

historiska, geografiska, politiska, fysiska och socioekonomiska kontext som de lever. 

Den kulturellt säkra vården, menar McEldowney och Connor, innehåller tre 

kontextuella dimensioner. Den första innebär att vårdpersonalen i sin profession 
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förstår sig själv, den omgivande kontexten och kulturen. Den andra dimensionen 

innebär att förstå patienterna och de kulturer och kontexter som skapar och formar 

dem. Den tredje dimensionen handlar om att bli medveten om vad som påverkar den 

allmänna kontexten i mötet mellan vårdare och patient och specifikt i varje enskilt 

möte (a.a.). 

 

I denna studie refereras alla de i bakgrunden beskrivna grupperna till, som minoriteter 

med avseende på kultur och språk.  
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PROBLEMFORMULERING 

Sveriges hälso- och sjukvårdslag föreskriver en vård på lika villkor för hela 

befolkningen och den skall ges med respekt för alla människors lika värde. Minoriteter 

med avseende på kultur och språk rapporterar om upplevelser av diskriminering. De har 

generellt lägre socioekonomisk status och sämre hälsa än befolkningen i stort. Misstron 

till hälso- och sjukvården inom flera av dessa grupper rapporteras också vara större än i 

befolkningen som helhet. Kulturellt säker vård innebär att patientens kulturella 

identitet, rättigheter och behov respekteras. Huruvida vården är kulturellt säker 

definieras av patienten. Hälsotillståndet och misstron till hälso- och sjukvården bland 

kulturella minoritetsgrupper väcker frågor om hur kulturellt säker hälso- och 

sjukvården är. 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa hur patienter som är i minoritetsställning, med 

avseende på kultur och språk, upplever sig bli bemötta av hälso- och sjukvården. 
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METOD 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt på vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

metod. Meningen med en litteraturöversikt är att skapa en översikt av ett sedan tidigare 

befintligt kunskapsområde (Friberg, 2006b). Kvalitativa studier syftar till att skapa 

förståelse runt utvalda fenomen (Friberg, 2006a; Polit & Beck, 2010).  

Urval 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle ha kvalitativ metod och vara publicerade 

under 2000-talet, att de skulle ha ett patientperspektiv och att patientgruppen som 

studerades skulle vara vuxna individer i minoritet med avseende på kultur och språk. I 

urvalsprocessen användes granskningsmall från SBU (2011) för att kontrollera 

kvaliteten på för syftet intressanta artiklar (Bilaga 1). Exklusionskriteriet var artiklar 

som erhållit mindre än 13 poäng i kvalitetsgranskningen. Efter urvalsprocessen återstod 

tolv kvalitativa artiklar skrivna på engelska, publicerade mellan 2000 och 2010 till 

analysen. Artiklarna var från Canada, USA, Sverige, Storbritannien och Australien. De 

behandlade patientupplevelser inom akutsjukvård, öppenvård, psykiatrisk vård, 

förlossnings- och mödravård. 

Datainsamlingsmetod 

Litteratursökningarna gjordes i databaserna CINAHL och MEDLINE. Enligt Polit och 

Beck (2010) är dessa databaser de mest omfattande när det gäller 

omvårdnadsforskning. Sökningarna genomfördes med den booleska sökoperatorn 

AND. Som begränsningar användes tidskrifter med peer review och artiklar skrivna på 

engelska. Författarna provade initialt olika sökord för att finna de som alstrade 

relevanta artiklar, sökningar genomfördes till dess uppfattningen var att inga nya 

artiklar av relevans framkom. De sökord som genererade artiklar till studien redovisas i 

en sökmatris (Tabell 1). Sökningar i databaser bör enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) kompletteras med manuella sökningar i t.ex. referenslistor och 

tidskrifter. Författarna genomförde manuella sökningar i referenslistor och med hjälp 

av sökmotorns funktion ”relaterade artiklar”. Totalt granskades 27 relevanta artiklar 

enligt granskningsmallen, med hjälp av tillhörande manual. Mallen har en maximal 

poängsumma på tjugoett. Exklusionsgränsen, mindre än tretton poäng, sattes av 
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författarna själva. Tolv artiklar höll för de ovan redovisade kriterierna och valdes 

således som objekt till studien. 

 

Tabell 1.  Matris över sökningar gjorda i CINAHL och MEDLINE. Sökbegränsningar: peer review och engelska. 

 

Dataanalys 

Studien har följt Fribergs (2006a) struktur för dataanalys. De valda artiklarna lästes 

igenom för att få ett grepp om helheten. Vidare lästes artiklarna med fokus på 

skillnader och likheter i resultaten. Nyckelresultaten i varje artikel sammanställdes i en 

litteraturmatris (bilaga 2) för att få en tydligare överblick. De resultat som svarade på 

syftet delades upp i meningsbärande enheter vilka färgkodades efter vilken artikel de 

var hämtade ifrån. Betydelsen av de meningsbärande enheterna diskuterades författarna 

emellan och sammanfördes efter liknande innebörd till åtta subteman vilka i sig bildade 

tre övergripande teman (Tabell 2). 

 

Tabell 2.  Översikt över teman och subteman samt hur de fördelar sig mellan de olika artiklarna. 
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ETISKA ASPEKTER 

Northern Nurses Federation (NNF, 2003) har formulerat etiska principer som gäller för 

omvårdnadsforskning i norden. Principen om att göra gott innebär att den forskning 

som bedrivs ska vara till nytta både för den enskilda individen och för samhället i stort 

(a.a.). Nyttan av denna studie visade sig genom litteratursökningen då en bild av 

kunskapsläget gällande minoriteters hälsosituation skapades och ett behov av att belysa 

just denna patientgrupps upplevelser av bemötande i vården uppdagades. Gällande 

principen att inte skada, poängterar NNF (2003) att forskaren alltid måste tänka över 

hur studien möjligen kan tillfoga obehag eller skada, och försöka minimera riskerna för 

detta. En risk som identifierades inför denna studie var att resultatet skulle kunna bli 

missvisande på grund av författarnas feltolkningar eller felöversättningar eftersom alla 

artiklar var skrivna på engelska. För att minimera den risken lästes artiklarna av 

författarna var för sig, varpå deras betydelse diskuterades för att nå ökad förståelse. 

Lexikon användes vid behov. Principen om rättvisa beskrivs av NNF (2003) som 

forskarens plikt att bevaka de svagas rättigheter och att utveckla kunskap som belyser 

sjukdomar, hälsorisker och lidande bland alla patientgrupper. Denna studie syftar till att 

belysa aspekter på bemötande som har betydelse för grupper i minoritet och som ofta 

befinner sig i en utsatt situation i samhället. NNF (2003) poängterar också att forskaren 

har en skyldighet att inte utelämna några resultat, oavsett vad de visar. Genom en 

grundlig dataanalys, där alla resultat som svarade på syftet inkluderades och beskrevs 

utförligt, är författarnas förhoppningar att de resultat som redovisas är de som går att 

återfinna i de vetenskapliga artiklar som valdes för studien. 
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RESULTAT 

Resultatet redovisas i tre övergripande teman och åtta subteman.  

Välbefinnande 

Detta tema presenterar patienters erfarenheter av ett respektfullt och kompetent 

bemötande från vårdpersonalen vilket genererade upplevelser av att bli respekterade, 

bekräftade och delaktiga samt vilken roll kulturen spelade för välbefinnandet. 

 

Bli sedd och få en röst 

Patienternas upplevelser av hur vårdpersonalens bemötande skapade en tillitsfull 

vårdrelation beskrivs i sju artiklar (Baker & Daigle, 2000; Garrett, Dickson, Young, 

Whelan & Forero, 2008; Gurman, & Becker, 2008; Guruge, Hunter, Barker, McNally 

& Magalhaes, 2010; Hultsjö, Berterö & Hjelm, 2007; Reitmanova & Gustafson, 2008; 

Sing-Carlson, Neufeld & Olson, 2010). Sing-Carlson m.fl. (2010) belyser hur ett 

respektfullt och bekräftande bemötande bidrog till att skapa en vårdrelation med 

medmänsklighet och värme i en för patienterna klinisk och främmande vårdmiljö. 

Innebörden av att bli respekterad beskrevs vidare av patienterna som att bli visade 

genuint intresse, att bli hälsade på och att bli bemötta med en öppen attityd (a.a.).  

 

It depends on the behavior and the way that a person talks to you, and then how the person 

provides care for you. First you have to respect that person by saying “hello” to them and 

behave in a respectful polite manner, and then you provide care (Sing-Carlson m.fl., 2010, 

s.190) 

 

Hultsjö m.fl. (2007) beskriver vikten av bekräftelse, intresse och medmänsklighet 

från vårdpersonalen för att en långvarig vårdrelation skulle kunna skapas. Även Baker 

och Daigle (2000) tar upp patienternas upplevelse av att vårdpersonalen visade 

intresse för deras situation som ett bidragande element till att förståelse skapades 

mellan patient och vårdare. Enligt Garrett m.fl. (2008) värdesatte patienter 

respektfull, medkännande vårdpersonal vilka upplevdes ge trygg och kompetent vård. 

Guruge m.fl. (2010) belyser hur patienternas upplevelse av att bli vårdade på ett 

stöttande, engagerat och icke-mekanisk sätt skapade tillit och värme. ”Trust is very 

important. They are willing to share and you feel you have permission to ask 

questions” (Guruge m.fl., 2010, s.355). 
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Gurman och Becker (2008), Reitmanova och Gustafson (2008) och Hultsjö m.fl. 

(2007) påvisar patienters upplevelse av att vara delaktiga som en viktig komponent 

för en positiv vårdupplevelse. Då patienterna fick sina behov och önskemål 

uppmärksammade kände de sig delaktiga i vården (Hultsjö m.fl., 2007). Sing-Carlson 

m.fl. (2010) anger att patienternas upplevelse av att få uttrycka sig, oavsett om de 

pratade samma språk som vårdpersonalen eller inte, skapade en känsla av att få en 

röst och att de blev lyssnade på.  

 

Förstå och bli förstådd 

Patienters positiva upplevelser av vårdtillfället då de blev förstådda och förstod vad 

som hände och sades tas upp i fem artiklar (Garrett m.fl., 2008; Gurman, & Becker, 

2008; Guruge m.fl., 2010; Hultsjö m.fl., 2007; Sing-Carlson m.fl., 2010). Enligt 

Garrett m.fl. (2008) och Gurman och Becker (2008) upplevde patienter som talade 

annat språk än vårdpersonalen det mycket positivt att få tillgång till tolk vilket ansågs 

vara avgörande för att överkomma språkbarriärer och för att patienterna skulle förstå 

detaljerad hälsoinformation. “For me I couldn´t understand...When I was spoken to in 

Croatian (by the interpreter) I felt like my heart had enlarged” (Garrett m.fl., 2008, 

s.485). Sing-Carlson m.fl. (2010) påvisar hur tolk kunde underlätta för kvinnliga 

patienter, till exempel kunde de vara mer bekväma att diskutera vissa hälsofrågor 

genom en kvinnlig tolk om vårdaren var en man. De flesta patienter kände sig 

tacksamma och respekterade då tolk användes (a.a.). Hultsjö m.fl. (2007) beskriver att 

patienter upplevde det positivt att få information via en tolk fastän de tyckte det var 

lättare att uttrycka känslor om de talade samma språk som personalen. Garrett m.fl. 

(2008) tar upp patienters positiva upplevelser av att få information på ett bra och 

engagerat sätt. Sing-Carlson m.fl. (2010) beskriver hur patienter upplevde 

vårdpersonalens sätt att kommunicera och ge information som respektfull och 

stödjande vilket fick dem att må bättre då de var utsatta och sårbara.  

 

When you find out about cancer, your brain is all occupied, thinking of all that stuff, you 

know. However, I felt so safe...they explained the cancer information. I was not scared; I felt 

free (Sing-Carlson m.fl., 2010, s.190). 

 

Guruge m.fl. (2010) tar upp hur patienterna upplevde att vårdpersonalen delade med 

sig av kunskap och information samt hade en tillåtande attityd vilket gjorde det lättare 
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att ställa frågor. Sing-Carlson m.fl. (2010) vittnar om att vårdpersonalens sätt att 

kommunicera kunde skapa förståelse och en välkommande känsla oavsett om 

patienterna talade samma språk som sjuksköterskan eller inte.  

 

Kulturens betydelse 

Resultat rörande kulturens betydelse för patienternas välbefinnande återfanns i fyra 

artiklar (Baker & Daigle, 2000; Reitmanova & Gustafson, 2007; Sing-Carlson m.fl., 

2010; Vydelingum, 2000). Enligt Reitmanova och Gustafson (2007) uppskattade 

patienter då vårdpersonal visade intresse och var villiga att lära sig om patientens 

kultur. Vydelingum (2000) och Sing-Carlson m.fl. (2010) fann att patienter erfor 

vården som positiv när deras kulturella behov rörande till exempel mat, kläder och 

integritet respekterades. Baker och Daigle (2000) anger att patienter värdesatte 

vårdgivare som var toleranta och hade förståelse för behovet av att ha många 

familjemedlemmar på besök. Patienterna erkände de stora familjebesöken som 

kulturellt betingade men kände sig respekterade och sedda av de sjuksköterskor som 

uppfattade besöken som individuella behov snarare än som en kulturell sedvänja. 

 

I felt they understood that I needed my family around even though there were so many of 

them. When they visited, they used to all come at once - children, grandchildren, uncles, 

aunts. But they (the nurses) were very good about this (Baker & Daigle, 2000, s.20). 

 

Enligt Baker och Daigle (2000) upplevde patienter som blev bemötta med empati på 

en mänsklig nivå, bortom kulturella olikheter, att det skapades förståelse som 

överbryggade olikheterna. Samförstånd skapades då patienterna upplevde sig jämlikt 

behandlade och sjuksköterskor som struntade i sociala och kulturella skillnader 

genom att behandla dem på samma sätt som alla andra ingöt förtroende och tillit 

(a.a.).  

 

To me the hospital care I got was the same as everyone else there. I received no special 

treatment because I was Indian. As far as I could see we were all treated equally and that is 

the way it should be (Baker & Daigle, 2000, s.20). 

 

Sing-Carlson m.fl. (2010) tar också upp ett jämlikt bemötande som en förutsättning 

för en holistisk vårdande relation där patienterna fick behålla sin egna sociala identitet 

och sina egna perspektiv. Patienterna ville främst bli sedda som individer oavsett 

ålder, kön etnicitet och klass (a.a.). 
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Lidande 

Under denna rubrik presenteras erfarenheter relaterade till känslor av maktlöshet, 

otrygghet, övergivenhet, utanförskap, stereotypisering och diskriminering. Temat är 

det mest omfattande och samtliga studier som ingår i översikten rapporterar om 

erfarenheter relaterade till lidande. 

 

Maktlös, ensam och utsatt 

Upplevelser av maktlöshet, ensamhet och utsatthet rapporteras om i sex artiklar 

(Baker & Daigle, 2000; Berggren, Bergström & Edberg, 2006; Garrett m.fl. , 2008; 

Guruge m.fl., 2010; Upvall, Mohammed & Dodge, 2009; Vydelingum, 2000). Garrett 

m.fl. (2008) ger exempel på hur maktlöshetskänslor genererades då patienter inte blev 

involverade i vården. Berggren m.fl. (2006) rapporterar om situationer där patienter 

upplevde maktlöshet relaterat till att de varken blev lyssnade på eller förstådda.  

 

I remember the delivery as a long fight from my side. And then I mean not only fighting with 

the delivering of my baby but fighting in order to get the staff to understand how I would like 

it (Berggren m.fl., 2006, s. 54). 

 

Känslor av maktlöshet, utsatthet och övergivenhet uppkom i många situationer på 

grund av svårigheter att kommunicera (Berggren m.fl., 2006; Garrett m.fl., 2008; 

Upvall m.fl. och Vydelingum, 2000). Att vara fysiskt svag och samtidigt beroende av 

vård i en kontext där språket inte behärskades kunde ge upphov till dessa känslor, 

oförmågan att kommunicera genererade också ångestkänslor vilket styrks av citatet; 

”When the doctor comes I don´t know what´s happened to me, what I´ve got, because 

no one is here (to interpret). It scares me every day...” (Garrett m.fl., 2008, s. 485). 

Upvall m.fl. (2009) vittnar om tillfällen då patienter upplevde sig utsatta och 

utlämnade på grund av att de inte kunna tala direkt med vårdgivare utan var 

hänvisade till tolk. 

 

My husband tells me, “The doctors don´t need to know all off this stuff. Why are you saying 

all this?” When I take someone from the community...I know that they are not translating 

everything...they say to me, “That is embarrassing to ask. I´m not asking that” (Upvall m.fl., 

2009, s. 364). 

 

Vydelingum (2000) rapporterar om patienter som upplevde sig vara isolerade och 

övergivna då de inte kunde kommunicera bra med personal och övriga patienter på 

grund av att ingen fanns som kunde tolka. Sjuksköterskorna upplevdes som väldigt 
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upptagna och ovilliga att ta reda på hur de kunde underlätta kommunikations-

svårigheterna (a.a.). 

 

I sit there all day watching but I cannot ask for anything or express how I feel. I have to wait 

for my daughter to come so she could tell the nurse or doctor. There were no interpreters. I 

did not think you could ask for interpreters. I feel terrible that I could not speak to the nurse, 

so lonely. There are so many people but to me, it was like being alone in a crowd 

(Vydelingum, 2000, s. 103). 

 

Berggren m.fl. (2006) visar hur känslor av maktlöshet, otrygghet och förnedring 

genererades till följd av bristande kunskap om kvinnlig omskärelse hos personalen. 

 

We need to be opened at delivery, but the midwives don´t know how to cut. They wait until 

the head of the baby is down and then they cut in a hurry in all directions, often several 

cuttings. They are not careful. I think that they see us as already being destroyed (Berggren 

m.fl., 2006, s. 54) 

 

Baker och Daigle (2000) beskriver hur sjukhusmiljön skapade känslor av 

främlingskap, ensamhet och otrygghet. ”The hospital is a lonely place to be–full of 

strangers. I didn´t seem to fit in at all with the non-native society” (Baker & Daigle, 

2000, s.18). Vidare beskrivs hur upplevelsen av främlingskap gjorde att deltagarna i 

studien drog sig tillbaka och på så vis ökade deras känslor av isolering (a.a.).  

 

Försummad, kränkt och negligerad  

Tio av tolv artiklar vittnade om patienter som på olika vis haft upplevelser av att ha 

blivit negligerade, kränkta och försummade (Berggren m.fl., 2006; Garrett m.fl., 

2008; Gurman & Becker, 2008; Guruge m.fl., 2010; Heikkilä & Ekman, 2000; 

Hultsjö m.fl., 2007; Pavlish, Noor & Brandt, 2010; Reitmanova & Gustafson, 2008; 

Singh-Carlson m.fl., 2010; Vydelingum, 2000). Heikkilä & Ekman (2000), 

Reitmanova och Gustafson (2008) och Vydelingum (2000) rapporterar om missnöje 

då patienter upplevde bristande information och planering i samband med utskrivning 

och att sjuksköterskor inte tog reda på vilka behov av information och stöd de hade.  

Reitmanova och Gustafson (2008) vittnar om att gravida kvinnor upplevde bristande 

kommunikation och information genom hela vårdkedjan vilket gjorde att de var dåligt 

förberedda, både inför förlossningen och inför hemgång. Heikkilä och Ekman (2000) 

rapporterar om missnöje då patienterna upplevde att sjuksköterskorna gav piller 

istället för sällskap och om upplevelser av bristande omvårdnad relaterat till personal 

som saknade en vårdande attityd eller var lata. Garrett m.fl. (2008) berättar om 
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upplevelser av dåligt bemötande, om önskningar som blev ignorerade och om möten 

med tvåspråkig personal som vägrat tala det gemensamma språket. Pavlish m.fl. 

(2010) rapporterar om upplevelser av neglekt då de inte upplevt sig bli lyssnade på i 

möten med läkare. Garrett m.fl. (2008) och Reitmanova och Gustafson (2008) påvisar 

att icke tillgodosedda kulturella behov kunde skapa olust hos patienterna. En sådan 

situation kunde komma sig av könsblandade avdelningar eller då en patient blev vårdad 

av det motsatta könet (Garrett m.fl., 2008). Enligt Reitmanova och Gustafson (2008) 

upplevde patienter att vårdpersonalen hade bristande kunskap om deras kulturella eller 

religiösa behov. Detta skapade förlägenhet då de var tvungna att be om speciell 

behandling eller då de behövde förklara sig själva. Endast ett fåtal blev tillfrågade om 

vilken mat de kunde äta och de upplevde bristande information om var det fanns 

möjlighet att be (a.a.).  

 

I think they have no idea what it is halal food. They offered me bacon and asked me if I can 

eat it. So I said I can´t...//...They told me that someone will come and ask me what food I 

need. And nobody came until I left the hospital (Reitmanova & Gustafson, 2008, s.106). 

 

Singh-Carlson m.fl. (2010) rapporterar om patienter som upplevde sig överkörda då 

vårdpersonalen inte tog sig tid att hälsa. Upplevelsen av att ha blivit kränkt 

rapporteras av en patient som blev kallad psykiskt sjuk utan att känna sig som det 

(Hultsjö m.fl., 2007). Berggren m.fl. (2006) vittnar om patienter som upplevde 

känslor av skam och mindervärde i mötet med mödrahälsovården då de fick känslan 

av att sjuksköterskorna betraktade dem som inkapabla att sköta sin familjeplanering. 

De erfor att vårdpersonalen, i deras närvaro, talade om dem utan att de själva blev 

tilltalade eller tillfrågade. Berggren beskriver vidare hur omskurna patienter blivit 

uttittade och att personalen med kroppsspråk och ansiktsuttryck signalerat äckel. När 

tolk saknades i möten med vårdpersonal kopplade patienterna orsaken till en 

kränkande och ovillig attityd från personalens sida. “Since you had been in Sweden 

so long, you should know Swedish by now” (Berggren m.fl., 2006, s.54). Reitmanova 

och Gustafson (2008) rapporterar om upplevelser av ouppmärksam och vårdslös vård 

i samband med förlossning. Vidare angav patienterna att deras kulturella och religiösa 

behov sällan tillgodosågs och att deras behov av integritet inte respekterades. 

Kvinnorna i studien kände sig utsatta och skamsna när män kom in på deras rum utan 

att knacka (a.a.). Då tolk användes upplevdes det som kränkande av integriteten när 

tolken var närvarande vid undersökningar (Gurman & Becker, 2008). Guruge m.fl. 

(2010) rapporterar också om upplevelser av fysiska övergrepp. “… they wanted her to 
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walk and of course it was difficult for her so they dragged her and made her walk by 

force and the cut was opened again... “(Guruge m.fl., 2010, s. 488). 

 

Stereotypisering och diskriminering 

Sju artiklar rapporterar om patienter som haft upplevelser av att ha blivit 

diskriminerade och stereotypt bemötta eller behandlade (Baker & Daigle, 2000; 

Garrett m.fl., 2008; Gurman & Becker, 2008; Pavlish m.fl., 2010; Reitmanova & 

Gustafson, 2008; Singh-Carlson m.fl.,2010 och Vydelingum, 2000). Pavlish m.fl. 

(2010) berättar om frustrerande upplevelser av brist på information då personalen 

tagit för givet att patienter inte behärskade språket på grund av att de bar avvikande 

klädsel. Vidare rapporteras om patienter som tvingats ha tolk fast än de inte behövde 

(a.a.). 

 

They [healthcare providers] say, “We have to delay until we have an interpreter.” If you´re 

Somali, they [healthcare providers] don´t listen. Even though you speak perfect English, they 

think you don´t understand, you are dumb and they will not explain to you what is happening 

(Pavlish m.fl., 2010, s.357) 

 

Även Singh-Carlson m.fl. (2010) rapporterar om patienter som upplevt sig ha blivit 

stereotypt behandlade då personal beställt tolk med fel språk. Det ledde till känslor av 

att inte vara respekterad och skapade barriärer i den vårdande relationen (a.a.). 

Vydelingum (2000) berättar om patienter som antagits vara vegetarianer på grund av 

sitt ursprung och hur detta lett till att patienterna känt sig både lurade och stereotypt 

behandlade. Baker och Daigle (2000) vittnar om patienter som upplevde sig 

förminskade och kränkta av vårdpersonal till följd av fördomar och stereotypisering. 

 

Because one of the staff found a louse on her, she accused me of having them. They [the 

nurses] really embarrassed me. They brought the doctors in. He prescribed medicine and they 

washed my hair. I was in a lot of pain, but no consideration was given to that. They treated 

me like dirt. That is how I felt anyway. They didn´t give me any explanations. I felt that it 

was done that way because I was a native person, and if it was anybody else it would have 

been done differently (Baker & Daigle, 2000, s.17). 

 

Upplevelser av att ha blivit missförstådd rapporterades i relation till att personal hade 

förutfattade meningar och bristande kunskaper gällande patienternas kulturella vanor 

(Reitmanova & Gustafson, 2008). När patienter bad om att få religiösa och kulturella 

behov tillgodosedda upplevde de att vårdpersonalen i allmänhet blev frustrerad och 

arg (a.a.). Reitmanova och Gustafson (2008) rapporterar även om patienter som 

upplevt sig diskriminerade på grund av okänsliga och fördomsfulla uttryck från 
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personalen. “You see their faces. You feel it that they think you are stupid and you 

don´t know anything about this world” (Reitmanova & Gustafson, 2008, s.107). 

Pavlish m.fl. (2010) rapporterar om patienter som hade känslan av att de, på grund av 

sitt ursprung, betraktades som galna, så de uppsökte inte hälso- och sjukvården även 

om de skulle behövt. Garrett m.fl. (2008) anger att det bland arabisk-talande patienter 

fanns erfarenheter av att ha blivit illa respekterade och behandlade på grund av 

etnicitet.  

 

Hinder och glapp 

I följande tema presenteras hur patienters upplevelser av interaktionen med 

vårdpersonalen försvårades av tidigare erfarenheter och kulturella eller språkliga 

skillnader. Dessa svårigheter beskrivs som antingen hinder, då 

kommunikationsbarriärer försvårade interaktionen, eller glapp då patienternas och 

vårdarnas olika bakgrunder bidrog till missförstånd, ouppmärksammade behov och ett 

okänsligt bemötande från vårdpersonalen. 

 

Kommunikationsbarriärer 

Patienters beskrivningar av bristande kommunikation som ett hinder för god 

omvårdnad fanns med i åtta artiklar (Berggren m.fl., 2006; Garrett m.fl., 2008; 

Gurman & Becker, 2008; Heikkilä & Ekman, 2000; Pavlish m.fl., 2010; Reitmanova 

& Gustafson, 2008; Sing-Carlson m.fl., 2010; Upvall m.fl., 2009). Enligt Gurman och 

Becker (2008) och Upvall m.fl. (2009) upplevde patienter språkbarriärer och 

kommunikationssvårigheter som de största problemen då de hade kontakt med 

vården. Att inte tala samma språk som vårdaren bidrog till att patienter inte kunde 

uttrycka sina vårdbehov ordentligt (Garrett m.fl., 2008; Gurman & Becker. 2008; 

Reitmanova & Gustafson, 2008; Sing-Carlson m.fl., 2010). Att uttrycka sig 

försvårades ytterligare om patienten ville diskutera ett känsligt ämne med 

vårdpersonalen (Berggren m.fl., 2006). Språkbarriärer kunde skapa hinder för 

tillgängligheten. Det kunde till exempel visa sig genom att patienterna upplevde 

svårigheter att beställa tid (Upvall m.fl., 2009). I vissa fall upplevde patienterna det 

som sitt eget fel då språkbarriärer uppstod då de kände att de borde ha lärt sig språket, 

de ville inte besvära tolkarna som uppfattades som väldigt upptagna (Garrett m.fl., 

2008). Gurman och Becker (2008) och Heikkilä och Ekman (2000) tar upp bristen på 
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tolkar som orsak till att patienter inte förstod den information som vårdpersonalen gav 

vilket skapade en känsla av osäkerhet. Kommunikationsproblem uppkom även i 

situationer då tolk fanns tillgängligt, ”Who wants to tell their problems when there´s a 

third person in the room?” (Pavlish m.fl., s.357). Sing-Carlson m.fl. (2010) påpekar 

att vårdpersonalens sätt att prata kunde försvåra en god och tillitsfull vårdrelation, till 

exempel då personalen använde medicinska termer. Då språkbarriärer inte kunde 

överbryggas upplevde patienter frustration (Pavlish m.fl., 2010). Frustration nämns 

också av Sing-Carlson m.fl. (2010) i samband med att patienter hade svårigheter att 

hitta orden och tala från hjärtat på ett annat språk än sitt modersmål. Det ledde till en 

upplevelse av att vara marginaliserad i interaktionen med vårdpersonalen, “Usually I 

understand English, but when there is a lot of pain involved then I don´t want to 

speak in English. I don´t want to speak/think. If they speak slowly then I understand” 

(Sing-Carlson m.fl., 2010, s.190). 

 

Skilda världar 

Att patienter och vårdpersonal hade olika bakgrund kunde påverka förväntningar på 

interaktionen vilket gav upphov till missförstånd (Baker & Daigle, 2000; Pavlish 

m.fl., 2010). Baker och Daigle (2000) beskriver hur dessa missförstånd kunde handla 

om att patienter kände sig missförstådda på grund av sina kulturella vanor som inte 

passade in i sjukhusmiljön. De kunde också handla om att patienter hade svårt att 

förstå vad som pågick under sjukhusvistelsen på grund av att de inte ville vara till 

besvär och ställa frågor, något som patienterna själva ansåg vara kulturellt betingat, “I 

guess I didn’t let them understand my needs, which led to their misunderstanding of 

my needs. I was assuming they would tell me without asking (Baker & Daigle, 2000, 

s.19). Vydelingum (2000) tar upp situationer då patienter inte förväntade sig några 

kulturspecifika kunskaper bland vårdpersonalen utan anpassade sig efter den 

dominerande kulturen på sjukhuset med en önskan att passa in. I dessa fall hade 

vårdpersonalen inte informerat om de möjligheter som sjukhuset hade att tillgodose 

kulturella behov (a.a.). 

 

I did not know I could wear my own clothes in the ward. Therefore, I took some pyjamas 

with me. I thought it would be nice to conform to the western ways as all the other patients 

wear pyjamas in hospital (Vydelingum, 2000, s.103). 

 

Pavlish m.fl. (2010) tar upp hur patienters tidigare erfarenheter gav upphov till 

förväntningar på mötet med vårdpersonal vilka inte infriades och därmed skapade 
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missförstånd. Detta kunde resultera i frustration hos patienterna då behandlingar inte 

gav omedelbara resultat, undersökningar var obegripliga, och då möten med 

vårdpersonal ofta var korta och opersonliga, “When I go to them [healthcare 

providers] and tell them I have back pain, they tell me to hop up on this bed and open 

your legs, but that’s not where it´s hurting” (Pavlish m.fl., 2010, s.355). Upvall m.fl. 

(2009) belyser hur patienters dåliga erfarenheter av vården i hemlandet födde misstro 

till hälso- och sjukvården i det nya landet. Denna misstro förstärktes då patienter inte 

förstod meningen med undersökningar och behandlingar eller varför vårdpersonalen 

ställde vissa frågor (a.a.).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa hur patienter som är i minoritetsställning, 

med avseende på kultur och språk, upplever sig bli bemötta i hälso- och sjukvården. 

Det innebär att upplevelser från individer med vitt skilda religioner, kulturer, språk, 

bakgrund och socioekonomisk status analyserades. En fråga som författarna ställdes 

inför var huruvida det över huvud taget var relevant att jämföra upplevelser från så pass 

olika patientgrupper. Då översiktens fokus var tänkt att ligga på upplevelser bland 

patienter tillhörande en minoritet i relation till en majoritet, och inte på kulturella 

likheter eller skillnader mellan grupper, beslutades att ett divergent urval i fråga om 

kulturell tillhörighet svarade bäst mot syftet och var till fördel för studiens eventuella 

överförbarhet. Av samma anledning valdes att inte göra några begränsningar rörande 

vårdkontext eller vilka länder artiklarna kom ifrån. Graneheim och Lundman (2004) 

poängterar att ett brett urval kan belysa det studerade fenomenet från olika perspektiv 

och bidra till att öka studiens trovärdighet. Detta förutsätter dock att det finns 

tillräckligt mycket data att analysera för att kunna svara på syftet (a.a.). Författarna 

inkluderade alla de artiklar som svarade på syftet, infriade de uppsatta inklusions- och 

exklusionskriterierna och som de kunde finna i datainsamlingsprocessen. Det 

genererade ett urval där sju av tolv artiklar enbart rörde kvinnors erfarenheter, de 

resterande fem gällde patienter oavsett kön. Urvalet är alltså skevt med avseende på 

könsfördelning. Orsaken till detta kan vara begränsningar i datainsamlingen. 

Författarna prövade en mängd sökord i den inledande sökprocessen men det kan på 

grund av författarnas bristande rutin inte uteslutas att artiklar inte upptäckts på grund av 

brister i datainsamlingen. En annan möjlig orsak kan vara att kvinnors upplevelser i 

hälso- sjukvård är mer beforskade än mäns eller patientupplevelser oavsett kön. Trots 

att överförbarheten, på grund av det ringa antalet artiklar och det ofrivilligt skeva 

urvalet, kan ifrågasättas menar författarna att urvalet är tillräckligt divergent för att 

ändå ge en fingervisning om generella upplevelser hos patienter i minoritetsställning 

med avseende på kultur och språk. 

 

Författarnas intention var att genomföra en deskriptiv analys av artiklarnas resultat 

genom att jämföra skillnader och likheter så som Friberg (2006b) menar är lämpligt för 

en allmän litteraturöversikt. Under analysen reflekterades över svårigheten att inte tolka 
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texten då dess mening inte var entydig. Graneheim och Lundman (2004) poängterar att 

en text alltid är mångtydig och kommer därför alltid att i någon mån tolkas under 

analysarbetet, vilket är viktigt att komma ihåg då studiens trovärdighet diskuteras. 

Författarna är medvetna om detta faktum. Polit och Beck (2010) poängterar att det går 

att dra paralleller mellan analysen i en litteraturöversikt och den i kvalitativa studier. 

Patton (1999) understryker vikten av att forskarens förförståelse och tidigare 

erfarenheter beskrivs i kvalitativ forskning. Förförståelsen hos författarna var att det 

finns brister i bemötandet av patienter tillhörande minoriteter med avseende på kultur 

och språk inom hälso- och sjukvården. Det fanns även en åsikt hos författarna att en 

kulturell kompetens som betonar kulturella och etnospecifika vanor riskerar att 

upprätthålla och skapa stereotypisering på bekostnad av individuellt och 

patientcentrerat bemötande. För att minimera bias hölls en kontinuerlig diskussion 

mellan författarna under datainsamling och dataanalys för att identifiera hur den egna 

förförståelsen skulle kunna påverka urval, analysprocess och därmed resultatet. Att fler 

än en forskare genomför datainsamling och dataanalys är enligt Polit och Beck (2010) 

ett sätt att öka studiens trovärdighet. Valet att endast använda artiklar med kvalitativ 

metod motiveras av översiktens syfte att belysa patientupplevelser. Enligt Polit och 

Beck (2010) låter sig studier av upplevelser och erfarenheter bäst göras med kvalitativ 

metod. Översikten inkluderar artiklar från år 2000 och framåt. Det går att ifrågasätta 

om de äldre artiklarna är aktuella nog och därmed relevanta. En avvägning gjordes 

kring huruvida de äldre artiklarna skulle bytas ut mot nyare av lägre kvalitet. 

Författarna ansåg att kvalitet var viktigare än aktualitet. 

 

Resultatdiskussion 

Patienternas upplevelser av välbefinnande är beroende av respektfullt och kompetent 

bemötande från vårdpersonalens sida. Lidandet i patientgruppen var relaterat till 

upplevelser av att vara maktlös, otrygg, övergiven och utanför, och att ha blivit utsatt 

för stereotypisering och diskriminering. Vidare visade det sig att tidigare erfarenheter, 

språkliga och kulturella skillnader mellan patient och personal kunde skapa svårigheter 

i interaktionen mellan vårdare och patient. Som ett väsentligt hinder för en god 

vårdrelation och omvårdnad upplevdes språkbarriärer. Situationer där patient och 

personal hade skilda bakgrunder kunde också generera missförstånd och frustration 

relaterat till parternas olika föreställningar och förväntningar.  
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Positiva upplevelser av bekräftelse, delaktighet, respekt och kommunikation i mötet 

med hälso- och sjukvårdspersonal framkommer. Liknande resultat för olika 

patientgrupper och i skilda kontexter går att finna i litteraturen (Fosbinder, 1994; 

Lotzkar & Bottorff, 2001; Nygårdh, Malm, Wikby, & Ahlström, 2012; 

Papathanassoglou, 2010; Rchaidia, De Blaeser & Gastmans, 2009). Resultatet 

indikerar att tvärkulturella möten i vården till stor del är att betrakta som vilka 

mellanmänskliga möten som helst och att mänskliga behov är likartade trots olikheter 

beträffande språk och kulturell bakgrund. Papps och Ramsden (1996) påpekar vikten av 

att betrakta varje möte som unikt och att skillnader många gånger kan vara större inom 

kulturella minoritetsgrupper än mellan dem. Litteraturöversiktens resultat visar också 

hur maktlöshet, ensamhet och utsatthet genererades då patienter inte upplevde sig bli 

lyssnade på, förstådda, informerade och involverade i vården. Dessa upplevelser kan på 

flera sätt, liksom resultatet gällande välbefinnandet ovan, anses vara universellt 

mänskliga. Men, att vara i minoritetsställning och vad det ofta innebär gällande social 

och socioekonomisk status, riskerar att öka utsattheten. Saarnio, Arman och Ekstrand 

(2012) visar att cancerpatienter som befann sig i en socialt utsatt situation erfor större 

lidande än patienter som inte gjorde det. Lågutbildade kvinnor med cancer som 

tillhörde en etnisk minoritet led mer än högutbildade patienter som tillhörde den etniska 

majoriteten (a.a.). Saarnio m.fl. menar vidare att positionen i den sociala hierarkin 

påverkar patientens lidande. Oudshoorn, Ward-Griffin och McWilliam (2007) menar 

att sjuksköterskan har möjlighet och kunskap att ta itu med orättvisa förhållanden som 

bidrar till patienters maktlöshet. Det inkluderar så väl ifrågasättande av övergripande 

strukturella element som utforskande och medvetandegörande av det egna 

förhållningssättet och hur den egna makten används i relationen med patienten (a.a.).  

 

Språkbarriärers betydelse för patienters lidande och välbefinnande i mötet med vården 

framkommer med tydlighet i resultatet. Huruvida användandet av tolk ökade 

välbefinnandet eller lidandet var beroende av hur och i vilken situation tolken 

användes, vilket bekräftas av Fatahi, Mattsson, Lundgren och Hellström (2010) och 

Hadziabdic, Heikkilä, Albin och Hjelm (2009). Det framkommer också att 

språkbarriärer kunde överbryggas utan tolk. Hur vårdpersonalen kommunicerade var 

det som avgjorde huruvida tillit och förståelse skapades eller inte. Dessa resultat 

indikerar att även personalens inställning till kommunikation över språkgränser har stor 
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betydelse för hur det mötet uppfattas. Ulrey och Amason (2001) fann att vårdpersonal 

som var otrygga och upplevde ångest inför mötet med kulturellt olika patienter hade 

svårare att kommunicera effektivt. Studien fann också ett positivt samband mellan 

kulturell sensitivitet och effektiv kommunikation (a.a.).  

 

Att ett okänsligt bemötande av patienter med annan kulturell bakgrund än vårdaren 

själv kan ge upphov till kränkande upplevelser av att bli stereotypiserad och 

diskriminerad framkommer med tydlighet. Resultatet visar också att de skilda kulturella 

förförståelser som patient och vårdare har kan skapa missförstånd och att de i vissa fall 

är avgörande för den upplevelsen av bemötande och behandling som patienten får. 

Möten där sjukvårdspersonalen saknar nödvändig kulturell kompetens kan resultera i 

vårdlidande och misstro till hälso- och sjukvården. Litteraturöversiktens resultat och de 

uppgifter om upplevelser av diskriminering och misstro som rapporteras av Wamala 

och Bildt (2006), Wamala m.fl.(2007) och Westin m.fl. (2003) och som beskrivs i 

bakgrunden, indikerar att den kulturella kompetensen inom vårdyrkena behöver stärkas. 

Det talar för att utbildningsinsatser behövs så väl inom den kliniska verksamheten som 

i utbildningarna. Duffy (2001) menar att utbildning i att möta den kulturellt olike 

patienten lika mycket innebär att växa och utvecklas på ett personligt plan som att 

erövra ökade kunskaper gällande omvårdnad av den andre. Browne m.fl. (2009) menar 

att teorin om kulturell säkerhet kan vara till stöd när sjuksköterskor undersöker hur 

allmänna uppfattningar om kultur och kulturella skillnader yttrar sig. Därigenom kan en 

större medvetenhet om hur individuella och allmänt vedertagna antaganden och 

stereotypiseringar verkar i praktiken samt hur organisationer och sociala strukturer 

inverkar på sjuksköterskans perspektiv och praktik (a.a.). Författarna menar också att 

en diskussion gällande yrkesrollens maktposition och dess potential att så väl främja 

som stjälpa hälsa bör stimuleras. Browne m.fl. (2009) menar att vårdkvaliteten och 

kultursäkerheten i vården skulle öka om hälso- och sjukvårdspersonalen reflekterade 

över sina ofta omedvetna antaganden och fokuserade på att söka förståelse för varje 

patients specifika omständigheter och preferenser.  

Slutsats 

Resultatet visar på upplevelser av så väl välbefinnande som lidande. De delar som rör 

lidande till följd av missförstånd, oförståelse, stereotypisering och diskriminering visar 

att hälso- och sjukvården i många fall inte är kulturellt säker. Hälso- och sjukvården är i 
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behov av ökad kulturell kompetens. Ett behov av att diskutera, analysera och 

medvetandegöra egna förutfattade meningar och antaganden bland studenter och hälso- 

och sjukvårdspersonal föreligger. 

Klinisk betydelse 

En hälso- och sjukvård som har problem med kulturell osäkerhet är i behov av 

utbildningsinsatser. Författarna saknar idag, i sin egen utbildning, en tydlig form för 

reflektion över och diskussion om den egna kulturen och hur den påverkar mötet med 

den kulturellt olike patienten. För att uppnå en kultursäker vård bör en sådan reflektion 

och diskussion finnas på alla grundutbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal. 

Teorin om kulturell säkerhet kan vara en lämplig utgångspunkt för detta då den syftar 

till att öka förståelsen för historiska, socioekonomiska, politiska och individuella 

skillnader, och att medvetandegöra förutfattade meningar och antaganden som formar 

den egna kulturen samt uppfattningar av andras. Författarna menar vidare att all hälso- 

och sjukvårdspersonal bör få utbildning i kulturell säkerhet, för att målet med en jämlik 

hälso- och sjukvård befriad från stereotypisering och diskriminering ska kunna infrias. 

Förslag på vidare forskning 

Ökad kunskap om patienters upplevelser och erfarenheter är enligt författarna av stort 

värde om tillit ska kunna skapas i mötet med patienten. Författarna skulle vilja få 

fördjupad förståelse för den svenska vårdkontexten och för interaktionen mellan patient 

och sjuksköterska. En empirisk studie som inkluderar både patienter i 

minoritetsställning och sjuksköterskors upplevelser av det tvärkulturella mötet skulle 

kunna bidra till en sådan fördjupad förståelse. 
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perspektiv, 

beskriva och 

tolka deras syn 

och levda 

erfarenhet av 

sjukhusvård  

Hermeneutisk 

teori och analys, 

semistrukturerad 

intervju. 

Tio patienter och 

sex vårdare. Fem 

hinduer, sex 

muslimer och 

fem siker 

1. 

Tillfredställelse 

2. Inte nöjd med 

servicen  

3. Passera 

igenom.  

4. Ensam bland 

många.  

5. Vi klarar oss 

på något sätt. 

 


