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Sammanfattning 

 

Syftet: Studiens syfte var att beskriva hur utlandsfödda människor upplevt 

sjuksköterskans bemötande samt hur de önskar att sjuksköterskan skulle bemöta dem 

inom den svenska sjukvården. Metod: Författarna har gjort en intervjustudie med 

kvalitativ ansats. Urvalsmetoden som användes var ett bekvämlighetsurval. 

Informanterna rekryterades på en skola efter att författarna fått rektorns godkännande. 

Åtta halvstrukturerade intervjuer utfördes i ett lugnt rum med en intervjuguide som stöd. 

Sedan transkriberades alla intervjuer ordagrant och bearbetades genom innehållsanalys. 

Huvudresultat: Resultatet visade att informanterna ofta hade blivit bra bemött av 

sjuksköterskor inom den svenska sjukvården men att informanterna även hade negativa 

upplevelser, som kunde härledas till språkförståelse och annan kultur och dessa 

informanter var också de som upplevt att de blivit annorlunda bemötta på grund av att 

de var av utländsk härkomst. Informanterna tyckte att det var viktigt att 

sjuksköterskorna besatt kulturell kunskap och de angav även egenskaper och kunskaper 

som de önskade att sjuksköterskorna skulle ha. Slutsats: Sjuksköterskors kulturella 

kunskap är viktig för att sjuksköterskor ska kunna bemöta utlandsfödda människor på 

ett nyanserat och bra sätt. Fler studier med detta syfte behövs dock för att få ett resultat 

som går att generalisera. 
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Abstract 

 

Aim: The aim of this study was to describe how immigrants have experienced nurse's 

attitude and how they would like nurse´s to care for them in the Swedish health care. 

Method: The authors have conducted an interview study with qualitative approach. The 

sampling method used was a convenience sample. The informants were recruited at a 

school after the authors received the principal's approval. Eight semi-structured 

interviews were performed with an interview guide for support. All interviews were 

then transcribed and analysis of the data was made through manifest content analysis 

Results: The results showed that informants often had been well treated by nurses in the 

Swedish health care but that the informants also had negative experiences that could be 

traced to the understanding of language and culture and these informants were also 

those who felt that they had been differently treated because they were of foreign origin. 

The informants felt it was important that nurses possessed cultural knowledge and they 

also stated characteristics and skills that they wished that the nurses would have. 

Conclusion: Nurses' cultural knowledge is important for nurses to be able to 

communicate and care for immigrants in a nuanced and appropriate manner. More 

studies with this purpose are needed to achieve results that can be generalized. 
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1. Introduktion 

 

1.1.1 Globalisering 

 

Utmaningar som sjuksköterskor ställs inför inom dagens sjukvård är allt mer 

sammanlänkade med den ökande globaliseringen (Kjellström et al. 2007). Sverige har 

blivit ett allt mer mångkulturellt samhälle och det ökade antalet av immigranter ställer 

nya krav på sjukvårdspersonalen (Ekblad et al. 2000). Jirwe et al. (2009)  menar att den 

förändrade sammansättningen av den svenska befolkningen innebär stora utmaningar, i 

form av att kunna tillhandahålla hälsovårdstjänster som kan stå upp emot behoven hos 

en mångkulturell befolkning (Jirwe et al. 2009). Bradbury-Jones (2009) menar att 

sjuksköterskor har ett ansvar, både individuellt och kollektivt, att vara medvetna om, 

samt möta de krav som globaliseringen ställer på sjukvården. World Health 

Organization (2005) menar att globaliseringen även fört med sig vissa fördelar för 

vården, främst genom hälsofrämjande åtgärder. Dock har dessa fördelar i första hand 

gynnat människor med högre socioekonomisk status. Enligt Pacquiao (2008) har 

flyktingar och asylsökande större risk att utveckla hälsoproblem än övrig befolkning, 

detta på grund av att de i större utsträckning utsätts för risker och stress. Dessa gruppers 

erfarenheter av vården kan tydligt påverka deras övergång till det nya samhället. Därför 

är det viktigt att sjukvårdspersonal arbetar utifrån ett globalt perspektiv och att de är 

medvetna om att de har en etisk förpliktelse att fungera i ett mångkulturellt samhälle 

(Pacquiao 2008). 

 

1.1.2 Transkulturell omvårdnad 

 

Transkulturell omvårdnad är en av de mest utmanande och revolutionerande 

utvecklingarna inom hälso- och sjukvård eftersom världen blir allt mer globaliserad och 

mångkulturell (Leininger 1999). Transkulturell omvårdnad är ett vetenskapligt och 

humanistiskt forskningsområde som fokuserar på likheter och skillnader som existerar 

mellan människor från olika kulturella bakgrunder (Ekman & Emami 2007). Att arbeta 

med människor från många olika kulturer kräver specifik kunskap om dennes värld men 

också känslighet inför kulturella övertygelser och behov (Ekman & Emami 2007). 

Kunskap om andra kulturer är ett viktigt redskap när man ska möta människor med en 

främmande kulturell bakgrund på ett bra sätt. Man bör dock inte fokusera så starkt på 

det främmande, att man glömmer bort att alla människor har basala behov, och att alla 
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har sin unika bakgrund och historia. Patienten ska inte behöva bli bemött som en 

representant för sin kultur eller tro. (Kristoffersen et al. 2005). Enligt Pacquiao (2008) 

rotar sig ett kompetent kulturellt förespråkande i ett åtagande att bevara och försvara 

mänskliga rättigheter. Enligt mänskliga rättigheter ska sjukvårdspersonal arbeta för att 

minimera flyktingars lidande. Medkänsla är en önskan att hjälpa och är sammanlänkad 

med förståelse för andras svårigheter. En empatisk identitet betyder att känna ett 

konsekvent engagemang till att lindra lidande (Pacquiao 2008). I den mest omfattande 

definitionen av kulturell kompetens inom omvårdnad uppges kulturell kompetens vara 

en pågående process. Målet att uppnå förmågan att arbeta effektivt med patienter från 

varierande kulturer, och dessutom ta hand om dessa individer med en medvetenhet om 

mångfald, ha en stark kunskapsbas och färdigheter i transkulturell omvårdnad, och 

framför allt att ha en stark personlig och professionell respekt för människor andra från 

olika kulturer (Leininger 2002). Jirwe et al. (2009) har i sin studie, utifrån intervjuer 

med experter inom multikulturella problem, identifierat de fem gemensamma 

huvudkomponenterna till kulturellkompetens, vilka beskrivs vara kulturell medvetenhet, 

kulturell kunskap, kulturella möten, kulturell känslighet samt kulturella färdigheter.  

 

1.1.3 Språksvårigheter och betydelsen av bemötande 

 

Sjukvårdspersonal kan många gånger känna sig inkompetenta i vården av flyktingar och 

asylsökande, detta eftersom komplexa problem ofta uppstår (Gracey 2004). I en 

kvalitativ studie om flyktingars och asylsökandes upplevelser inom primärvården, 

genomförd av Bhatia och Wallace (2007) framkom det att flyktingar och asylsökande 

upplever att språksvårigheter i mötet med primärvården utgör betydande hinder för 

effektiv hälso- och sjukvård. Även sjuksköterskor upplever att språksvårigheter utgör ett 

stort problem i mötet med patienter från andra kulturer (Gerrish 2001, Cioffi 2002, 

Gerrish et al. 2004, Nielsen & Birkelund 2009). I svenska akademiens ordbok betyder 

ordet bemöta; behandla, att uppträda emot, att uppföra sig samt bete sig mot (Svenska 

akademien 2009). Människor har en viss tendens till att svara med allmänt positiva och 

medhållande svar när de blir tillfrågade om bemötande och de flesta människor 

rapporterar att de är nöjda med sjukvårdens sätt att bemöta dem. Trots detta framstår 

kommunikativa problem som en vanlig anledning till klagomål och missnöje (SOU 

1996:134). Enligt Kristoffersen et al. (2005) finns det tre huvudorsaker till 

kommunikationsproblem i mötet mellan sjuksköterskor och patienter från olika kulturer. 

Dessa orsaker är att de saknar ett gemensamt språk, att de talar samma språk men inte 
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använder samma verbala symboler och att patienten till viss mån behärskar 

sjuksköterskans språk men inte klarar av att nyansera det. Ju större skillnad det är 

mellan de kommunicerande parternas kultur, ideologi, bakgrundskunskaper och 

personliga sätt att formulera sig, desto svårare blir det för dem att kommunicera med 

varandra.  

 

Flera studier har visat att människor med invandrarbakgrund ofta upplever att vården är 

av sämre kvalité i jämförelse med övrig befolkning (Wiking et al. 2004, Karlsen 2007). 

Studier finns även där det framkommer att människor med invandrarbakgrund upplever 

att de mår sämre och skattar sin hälsa lägre än majoriteten av befolkningen (Karlsen & 

Nazroo 2002, Leão et al. 2009). Att immigrera är en stressande händelse i en människas 

liv. Immigranten skiljs från allt som är välbekant och kärt, så som hemlandets kultur, 

natur, färger, dofter och från familj och vänner. Även från egendom, social status och 

inarbetade roller. Sådan förlust kan leda till starka sorgereaktioner och 

immigrationsprocessen kan därför beskrivas som ett krisförlopp (Kristoffersen et al. 

2005).  

 

1.2 Problemformulering 

 

Enligt Leininger (2002) är det på grund av en ökad globalisering i samhället som 

behovet av kulturellkompetens hos sjukvårdspersonalen har ökat. Att arbeta utifrån ett 

etiskt och moraliskt engagemang är därför viktigt för att sjukvården ska fungera 

tillfredsställande i ett globalt samhälle (Leininger 2002). Jirwe et al. (2009) menar att 

den kulturella kompetensen i Sverige är på uppgång. Författarna har funnit åtskilliga 

studier som berör transkulturell omvårdnad ur olika perspektiv (Cioffi 2002, Bhatia & 

Wallace 2007, Im et al. 2009, Nielsen & Birkelund 2009). Även Ekman och Emami 

(2007) beskriver att många transkulturella studier är gjorda utifrån enskilda perspektiv, 

t.ex. att studien har inkluderat bara en minoritets grupp eller bara en vårdgivare (Ekman 

& Emami 2007). Hur sjukvårdspersonal upplever hur det är att vårda patienter med 

utländsk bakgrund och olika kulturer, finns beskrivet i många studier (Gerrish 2001, 

Cioffi 2003, Hultsjö & Hjelm 2005, Wachtler et al. 2005 Tuohy et al. 2008, Nielsen & 

Birkelund 2009, Cang-Wong et al. 2009, Priebe et al. 2011). Dock har författarnas 

eftersökning av studier där syftet varit att undersöka och beskriva utlandsfödda 

människors upplevelser av sjuksköterskors bemötande nationellt och internationellt, 

visat sig sparsamt. Forskning om patienters syn på problem inom sjukvård inkluderar 
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sällan människor från andra kulturer (Johnstone & Kanitsaki 2006).  Språkskillnader 

mellan vårdpersonal och patient samt likaså användandet av vänner eller familj som 

tolkar, istället för professionella tolkar kan leda till fel och incidenter med allvarliga 

kliniska konsekvenser (Flores et al. 2003, Cohen et al. 2005, Divi et al. 2007). Det råder 

således stor brist på studier i ämnet och därmed kunskap om hur utlandsfödda upplever 

kontakten med hälso- och sjukvården samt i och med det även sjuksköterskans 

bemötande. 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna studie var att beskriva hur utlandsfödda människor upplevde 

sjuksköterskans bemötande samt utlandsfödda önskade att sjuksköterskan skulle bemöta 

dem inom den svenska sjukvården.   

 

1.4 Frågeställningar 

 

Hur upplever utlandsfödda människor sjuksköterskans bemötande inom den svenska 

sjukvården? Hur önskar utlandsfödda att svenska sjuksköterskor skall bemöta dem? 

 

2. Metod 

2.1Design 

 

Studien har en beskrivande design med en kvalitativ ansats (Polit & Beck 2011). Enligt 

Graneheim och Lundman (2003) används en kvalitativ ansats ofta inom 

omvårdnadsforskning.  Polit och Beck (2011) beskriver att en kvalitativ ansats ofta 

används då det finns lite forskning om det valda forskningsområdet, vilket motiverar 

författarnas val av ansats. Kvalitativa studier inkluderar många gånger få informanter 

och data insamlas ofta genom att intervjua deltagarna i den tänkta studien, för att på så 

sätt få reda på informantens upplevelse (Polit & Beck 2011). 

 

 

 

 

 



 

5 
 

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

 

I studien har inkluderats åtta vuxna, utlandsfödda människor i åldrarna 21-40 år, med en 

medelålder på 38,875, som immigrerat till Sverige, både frivilligt och som flykting eller 

asylsökande, under sin ungdom eller i vuxen ålder. Alla informanter har haft en eller 

flera kontakter med sjukvården i sitt hemland och kan därmed beskriva en upplevelse av 

detta. Informanterna bestod av fyra män och fyra kvinnor från åtta olika länder, 

nämligen Afghanistan, Burma, Colombia, Eritrea, Kina, Iran, Ukraina och Thailand. 

Informanterna har bott i Sverige mellan två och nio år, med ett medelvärde på 4,375 år, 

se tabell 1.  Med utlandsfödda i denna studie avses personer som vuxit upp i ett land 

utanför Sverige, därför exkluderas personer som är födda i ett land utanför Sverige men 

som har adopterats och flyttat till Sverige vid en tidig ålder, detta av anledningen att de 

då anses varit för små för att kunna beskriva en upplevelse av sjukvården i sitt hemland. 

Informanterna var av icke västerländskt ursprung och har alla varit i kontakt med den 

svenska sjukvården. Med sjukvård i denna studie inkluderas de som varit i kontakt med 

både öppen- och slutenvård. Enligt Patton (1987) ökar möjligheten att belysa 

problemformuleringen ur olika perspektiv om deltagare med varierande erfarenheter 

ingår i studien. Författarna har därför strävat efter en variation avseende ålder, kön och 

ursprungsnationalitet. Urvalsmetoden som använts är bekvämlighets urval, som enligt 

Polit och Beck (2011) ofta nyttjas initialt av kvalitativa forskare, speciellt när forskarna 

är i behov av att tänkbara medverkande själva anmäler sitt intresse. Bekvämlighets urval 

inte är ett urvalssätt att föredra men att det är enkelt och kostnadseffektivt samt att det 

passar bra när medverkande behöver rekryteras från en speciell miljö. 

 

Tabell 1. Informanternas kön, ålder, tid i Sverige samt sjukvårdskontakt i hemland. 

Informanter Kön Ålder Tid i 

Sverige 

Ursprungsland 

Informant 1 Man 26 år 5 år Burma 

Informant 2 Kvinna 40 år 3 år Kina 

Informant 3 Kvinna 21 år 5 år Iran 

Informant 4 Kvinna 40 år 2 år Ukraina 
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Informant 5 Man 38 år 4 år Eritrea 

Informant 6 Man 26 år 9 år Afghanistan 

Informant 7 Man 40 år 5 år Colombia 

Informant 8 Kvinna 32 år 2 år Tailand 

 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

 

Rekryteringen av informanterna har skett i en mellan svensk kommun, genom att 

författarna kontaktat rektorn för invandrargrupper som läser upp grundskolekompetens. 

Efter att rektorn fått information om studien samt läst informationsbrevet fick 

författarna tillåtelse att rekrytera informanter. Ytterligare kontakt med en ansvarig lärare 

resulterade i att en författare fick möjlighet att berätta muntligt om studiens syfte för en 

klass som läser grundskolekompetens. Vid detta tillfälle delades ett informationsbrev ut 

där en tydlig beskrivning av studiens syfte, tillvägagångssätt och betydelse framgick 

samt att medverkandet i studien är frivilligt och att allt material behandlas 

konfidentiellt. I informationsbrevet fanns författarnas och handledarens 

kontaktuppgifter tillgängliga för eventuella frågor. Åtta informanter rekryterades ur 

klassen. Tid och plats för intervjuerna bestämdes gemensamt med dessa människor vid 

detta tillfälle. Den första intervjun var en provintervju för att ge författarna tillfälle att 

öva intervjuteknik, testa intervjuguiden samt att ge handledaren en chans att komma 

med tips. Provintervjun utfördes av endast en av författarna, som då även gjorde 

fältanteckningar direkt efter intervjun, beskrivande kroppsspråk och mimik. Inga 

ändringar i intervjuguiden gjordes efter denna provintervju och efter diskussion med 

handledaren beslöts att intervjun skulle inkluderas i studien.  

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

 

Författarna har genomfört bandinspelade, halvstrukturerade intervjuer där frågor som 

berör informanternas upplevelser och önskemål gällande sjuksköterskans bemötande 

och kompetens ställdes. Författarna formulerade frågor i en intervjuguide, enligt Kvale 

och Brinkmann (2009). Intervjuguiden innehöll även bakgrundsfrågor så som ålder, tid i 
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Sverige och nationalitet. Kvale och Brinkmann (2009) menar att forskningsintervjun är 

ett professionellt samtal som bygger på det vardagliga samtalet, där målet är att 

producera ny kunskap. Den halvstrukturerade intervjun beskrivs som en intervju där 

informanten med egna ord får beskriva sina upplevelser. Materialet ligger sedan till 

grund för tolkning och beskrivning av fenomenet. Informanterna bestämde själva tid 

och plats för intervjun, dessa genomfördes i ett förbokat, lugnt grupprum på skolan. 

Intervjuerna varade mellan sex och 27 minuter, med en medellängd på 12,5 minuter. 

Båda författarna medverkade vid fem av intervjuerna. En författare genomförde då 

intervjun och den andra gjorde fältanteckningar samt observerade informantens 

kroppsspråk och mimik. Tre av intervjuerna genomfördes av bara en av författarn.  När 

intervjuer utförs över kulturella gränser är det enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

viktigt att känna till att skillnader mellan kulturella normer så som språk och 

kroppsspråk, kan påverka interaktionen mellan författarna och informanten.   

 

2.5 Dataanalysmetod 

 

Efter att intervjuerna genomfördes transkriberades intervjuerna ordagrant till text med 

hjälp av dator. Det transkriberade intervjumaterialet analyserades med manifest 

innehållsanalys, enligt Graneheim & Lundman (2003).  Det manifesta berör 

innehållsaspekter och beskriver de synliga och tydliga komponenterna. Arbetsgången i 

en kvalitativ innehållsanalys består i att markera meningsbärande enheter, kondensera 

texten, koda och sätta etiketter, kategorisering och att eventuellt utforma tema 

(Graneheim & Lundman 2003). När alla intervjuerna var transkriberade skrevs de ut 

och sedan läste författarna tillsammans igenom materialet och strök under de 

meningsbärande enheterna som överensstämde med studiens syfte och frågeställning. 

Författarna analyserade först alla intervjuerna var för sig genom att kondensera och 

koda texterna, för att sedan tillsammans gå igenom materialet och sammanföra koder.  

Därefter bestämdes subkategorier och kategorier. Författarnas handledare har också haft 

insyn i analysprocessen. Efter detta lades alla transkriberade intervjuer in i samma 

dokument på datorn och varje intervju färgades i en egen färg för att se vilken text som 

tillhörde vilken av intervjuerna vid val av citat, se tabell 2.  
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Tabell 2. Exempel på bearbetning av data. 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensat Kod Subkategori Kategori 

IN: Ja, 

tvåtusennio, sen vi 

fråga som jag vill 

veta och 

sjuksköterska alla 

information som 

jag vill veta. Det 

tycker jag va 

jättebra. 

Sjuksköterskan 

förklarade allt som 

jag ville veta, det 

var jättebra. 

Fick veta allt jag 

ville. 

 Känna sig 

välinformerad 
Upplevelsen av 

bemötandet 

IN: Ja.. ja lite 

grann så för dom 

gamla, typ om min 

mormor..ää..skulle 

varit sjukhuset.  

LJ: Umm.. 

IN: då det lite 

skillnader mellan 

jag och min 

mormor.. 

LN: Ja.. 

IN: De är bra att 

dom kunna lite 

saker. 

LN: Umm.. 

Tycker att 

sjuksköterskan 

behöver ha lite 

kunskap om 

kulturella 

skillnader, bra att 

kunna vid vård av 

äldre(mormor). 

SSK behöver ha 

kulturell kunskap 

vid vård av äldre. 

Kulturell kunskap Att besitta 

mångkulturell 

kunskap 

IN: Öhhm, det 

som vara mest 

viktigt för mig är 

att sjuksköterska 

förklara för mig 

hela tiden så jag 

inte vara rädd. Ta 

hand om mig med 

mycket tid.. Ööö, 

inte vara så snabb. 

Viktigt att 

sjuksköterskan 

förklara vad som 

händer hela tiden 

och tar hand om 

med mycket tid, 

inte stressar. 

Förklara vad som 

händer, ta hand 

om lugnt. 

Förslag för bättre 

bemötande 
Önskvärda 

egenskaper och 

kunskaper hos 

sjuksköterskan 

 

 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

 

Enligt Codex (2011) bygger deltagande i forskningsstudier på frivillighet vilket innebär 

att informanterna när som helst och utan förklaring kan avbryta sitt deltagande utan att 

det påverkar pågående eller kommande vård. Inför studien rådfrågades ordförande för 

Etiska rådet på Högskolan i Gävle, denne bedömde att en ansökan till Etiska rådet ej 

behövdes. Ett informationsbrev utformades där deltagarna fick information om studiens 

syfte och tillvägagångssätt. Vidare innehöll informationsbrevet en beskrivning om att 

allt material kommer att behandlas konfidentiellt och att materialet kommer att förvaras 

inlåst på Högskolan i Gävle. Sammanställningen av materialet gjordes så att ingen 

enskild individ går att identifieras.  
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3. Resultat 
 

Resultatet i föreliggande studie baseras på de åtta intervjuerna angående utlandsföddas 

upplevelse av sjuksköterskans bemötande och kulturella kunskap i den svenska 

sjukvården, identifierades utifrån innehållsanalysen tre kategorier. Dessa var 

Upplevelsen av bemötandet, Att besitta mångkulturell kunskap och Önskvärda 

egenskaper och kunskaper hos en sjuksköterska. Nedan redovisas resultatet i form av 

löpande text, citat och i tabell 3.  

 

Tabell 3. Resultatets kategorier och subkategorier. 

Kategori Upplevelsen av 

bemötandet 

Att besitta 

mångkulturell 

kunskap 

Önskvärda 

egenskaper och 

kunskaper hos en 

sjuksköterska 

Subkategorier  Positiv upplevelse 

av bemötande 

 Negativ upplevelse 

av bemötande 

 Mångkulturellt 

bemötande 

 Betydelsen av bra 

bemötande 

 Känna sig 

välinformerad 

 Kulturell 

kunskap 

 Förslag för 

bättre 

bemötande 

 

 

 

3.1 Upplevelsen av bemötande 

 

Upplevelsen av bemötande beskrev informanterna upplevelserna av att ha blivit bemött 

av sjuksköterskor inom den svenska sjukvården utifrån deras kulturella kunskap, 

attityder och bemötande. Subkategorier som inkluderades var Positiv upplevelse av 

bemötande, Negativ upplevelse av bemötande, Mångkulturellt bemötande, Betydelsen 

av bra bemötande och Känna sig välinformerad. 

 

Informanterna beskrev att de någon gång blivit annorlunda bemött vid kontakt med 

svenska sjuksköterskor på grund av att de var födda i ett annat land. Dessa informanter 

upplevde att det var språkförbistringar, brist på information eller olikheter i sitt och 

sjuksköterskan sätt att vara på grund av kulturella skillnader som ledde till att de kände 

sig annorlunda bemötta. 
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”I början jag, jag vara inte så bra på språket och när jag vara ny våga inte fråga lika 

mycket. När de inte säger till mig, eller svarar, jag vara tyst.” (Informant 7) 

 

 Informanterna upplevde inte att de hade blivit annorlunda bemött på grund av att de var 

från ett annat land. Dessa informanter uttryckte även att sjuksköterskorna hade bemött 

dem bättre för att de var av utländsk härkomst genom att de förklarade mera och 

tydligare samt att de även upplevde att sjuksköterskorna hade varit intresserade av vilket 

land informanten härstammade ifrån på grund av eventuella problem i hemlandet som 

kunde vara av intresse i en sjukdoms utredning. 

 

”Men dom försökte förklara ord mycket lättare och mycket bättre/.../Så jag tycker att 

dom är snälla och bemöter mycket bra också...”(Informant 6) 

 

Informanterna upplevde att vården blev bättre om sjuksköterskornas bemötande var bra 

och att de blev lugna när sjuksköterskorna var trevliga, snälla, hjälpsamma och visade 

att de brydde sig. Någon upplevde dock att bemötandet inte hade så stor betydelse, utan 

att det var medicinen från läkaren som var det primära vid kontakt med sjukvården. 

Informanterna beskrev även att det var väldigt viktigt hur sjuksköterskorna bemötte och 

behandlade patienter och deras närstående, vilket kunde påverka vårdupplevelsen 

positivt. 

 

”Mentalt kanske man mår bra litegrann men det är mest man är ute efter läkaren och få 

mediciner som man är ute efter...” (Informant 6) 

 

Informanterna beskrev att de hade haft positiva upplevelser av sjuksköterskors 

bemötande inom den svenska sjukvården. De upplevde att sjuksköterskorna som de 

träffat hade varit snälla, hjälpsamma och visade att de brydde sig. De upplevde vidare 

att sjuksköterskorna lyssnade, svarade uppmärksamt på frågor samt att de kände sig 

betrodda och tagen på allvar av sjuksköterskorna. 

 

”Men där var dom liksom snälla och dom brydde hos mig... Som sjuksköterska var hos 

mig hela tiden och frågade hur jag mår och sånt.” (Informant 3) 

 

Informanterna hade dock vid något tillfälle även haft negativa upplevelser av 

bemötande från sjuksköterskor inom den svenska sjukvården. Informanterna beskrev att 

de svenska sjuksköterskorna som de hade träffat var tystlåtna, inte förklarade vad som 
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hände under sjukhusbesöket, att de inte pratade och inte svarade på frågor samt såg 

otrevliga ut så att patienterna kunde bli rädda. De upplevde att det var språksvårigheter 

och språkförståelse som påverkade att de hade upplevt sjuksköterskors bemötande 

negativt. 

 

”...sjuksköterskorna eller läkarna som finns i Sverige dom pratar ganska inte så 

mycket./.../Jag tror dom är mer koncentrerad på sig själva.. Ja eller något, än 

patienten.” (Informant 1) 

 

Informanterna upplevde även att sjuksköterskan ignorerade dem samt att sjuksköterskan 

inte pratade snällt med gamla människor och invandrare. 

 

”Se dom prata inte snällt mot gamla människor eller invandrare då...” (Informant 8) 

 

3.2 Att besitta mångkulturell kunskap 

 

Att besitta mångkulturell kunskap innebar att ha kunskap om olika kulturer, religioner 

och traditioner samt att veta lite om olika sjukdomar som finns i andra länder. 

Subkategori som inkluderades i denna kategori var Kulturell kunskap. 

 

Informanterna beskrev att de tyckte att det var viktigt att sjuksköterskor hade kunskap 

om olika kulturella skillnader. De beskrev att det var viktigt på grund av att alla 

människor är olika, för att få förståelse för människor från andra kulturer, för att veta 

vilka sjukdomar som fanns i andra länder samt för att undvika missförstånd som annars 

lätt blir till stora problem. Det framkom även att det skulle vara bra om sjuksköterskor 

hade kulturell kunskap, på grund av att denne upplevde att det var viktigt vid bemötande 

och omvårdnad av äldre sjuka människor med utländsk härkomst samt att 

sjuksköterskor behövde den kulturella kunskapen för att möta upp den ökade 

invandringen i Sverige. De beskrev att om sjuksköterskor hade mer kunskap om 

kulturella skillnader så skulle vården bli bättre i framtiden. 

 

”Då förstår man mera andra människor hur dom lever, hur dom pratar, hur dom har 

kultur./.../... man har olika kultur och olika tanke. Och man har olika religioner... och 

ja, olika upplevelse.” (Informant 1) 
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Informanterna beskrev även att de inte upplevde att det var viktigt att sjuksköterskor 

hade kulturell kunskap. Detta uttryckte dem på grund av att de inte upplevde att det var 

så stora skillnader mellan människorna och kulturen i hemlandet och i Sverige samt för 

att det inte spelade någon roll vilken kultur människor hade eftersom alla ville ha hjälp 

när de var sjuka. 

 

”Man brukar gå in till vård, man har problem någonting... Man bara vill må ha.../.../bli 

frisk. Spelar ingen roll vilken kultur man har.” (Informant 2) 

 

Det framkom att det inte var så viktigt med kulturell kunskap, på grund av att det var 

viktigare vilken inställning sjuksköterskorna hade till honom samt att det var bättre om 

sjuksköterskorna kunde lite bakgrundsinformation från hemlandet men att den kulturella 

kunskapen endast var ett plus i kanten hos sjuksköterskorna som besatt kunskapen. 

 

 

3.3 Önskvärda egenskaper och kunskaper hos en sjuksköterska 

 

Önskvärda egenskaper och kunskaper hos en sjuksköterska innebar egenskaper och 

kunskaper som informanterna önskade att sjuksköterskan skulle besitta i mötet och 

omvårdnaden av dem. Subkategorin Förslag för bättre bemötande ingick under denna 

kategori. 

 

Informanterna beskrev att de önskade att sjuksköterskorna skulle vara vänliga mot dem. 

De angav även att de tyckte att det var viktigt att sjuksköterskan förklarade för dem vad 

som hände fortlöpande under sjukhusbesöket och att de önskade att de skulle bli 

omhändertagna lugnt och inte under stress. 

 

”... viktigt att dom förklara regler, hur dom steg för steg ska följa allting så dom inte 

tror att, Ah, nu står jag in på akuten här, vad händer nu alltså? Eh, ska jag få läkaren 

på en gång eller ska jag vänta eller? Så det är bra att förklarar allting och bemöter bra 

samtidigt med snällhet och allting…” (informant 6) 

 

”Ta hand om mig med mycket tid… Öhh, inte vara så snabb…”(informant 7) 
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Informanterna beskrev också att de önskade att sjuksköterskan skulle vara 

serviceinriktad, att de skulle ha tålamod och inte bli irriterad samt att de ville att de 

skulle lyssna på vad patienterna hade att säga till dem. 

 

”Om jag tänkte som jag patient för vi har sjuksköterska som serviceinriktad, som jag 

brukar säga och inte irriterad...”(informant 8) 

 

Informanterna önskade att sjuksköterskorna skulle vara sympatiska, förstå sjukdomar 

och ha förståelse för att patienterna var sjuka och hade ont, att de skulle använda sig av  

kroppslig beröring och kroppsspråk för att få patienter som inte förstår svenska så bra 

och som tillhör en annan kultur, att känna sig trygga för att sedan våga samtala om 

känsliga problem som inte annars skulle ha delgetts sjuksköterskorna samt att 

sjuksköterskan skulle hjälpa till så fort hon hade möjlighet. Informanterna beskrev 

dessutom vikten av att sjuksköterskan skulle ha erfarenhet samt att det var dåligt att det 

inte alltid fanns tillgång till professionell tolk utan att de kunde få någon som inte hade 

varit i landet så länge och inte kunde det nya språket så mycket bättre än de själva. 

Därför önskade informanterna att sjuksköterskorna skulle bli bättre på att ordna detta i 

framtiden. 

 

”Kroppsspråk tycker va jättebra att dom rör patient./.../... jag tycker att alla som 

studerar, som sjukvård eller sjuksköterska och undersköterska och även läkare, dom 

måste ha sympatisk och förstå sjukdomar”(informant 8) 

 

Det framkom också att det inte fanns någon önskvärd egenskap eller kunskap för att 

förbättra sjuksköterskornas bemötande, och det var på grund av att de beskrev att 

sjuksköterskorna i Sverige redan var så bra så att ingenting behövde förbättras hos dem. 

 

”Jag har träffat dom är jättetrevliga. När jag träffa med dom, jag glömde min 

sjukdom./.../Jag är nöjd med dom...” (informant 5) 

 

 

 

 

4. Diskussion 
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4.1 Huvudresultat 

 

Syftet med denna studie var att beskriva hur utlandsfödda människor upplevde 

sjuksköterskans bemötande samt hur de önskade att sjuksköterskan skulle bemöta dem 

inom den svenska sjukvården. Kategorierna som inkluderades i resultatet var 

Upplevelsen av bemötandet, Att besitta mångkulturell kunskap och Önskvärda 

egenskaper och kunskaper hos en sjuksköterska.  I studiens resultat beskrivs vad 

utlandsfödda människor står inför när de blir bemötta av sjuksköterskor inom svensk 

sjukvård.  Dessutom om informanterna tycker att det är viktigt att sjuksköterskor har 

kunskap om kulturella skillnader och om vilka egenskaper som informanterna tyckte 

vore bra att ha som sjuksköterska i bemötandet och omvårdnaden av dem. Resultatet 

visade att informanterna ofta hade blivit bra bemött av sjuksköterskor inom den svenska 

sjukvården men att informanterna även hade negativa upplevelser som kunde härledas 

till språkförståelse och annan kultur. De med en negativa upplevelser var även de som 

också upplevde att de hade blivit annorlunda bemötta på grund av att de var av utländsk 

härkomst. Informanterna tyckte att det var viktigt att sjuksköterskan hade kulturell 

kunskap och de angav också egenskaper och kunskaper som de önskade att 

sjuksköterskan skulle använda sig av i bemötandet och omvårdnaden av dem samt att 

den svenska sjuksköterskan redan var så bra att inget behövde förbättras. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

Informanter i föreliggande studie beskrev att de haft positiva upplevelser av den svenska 

sjukvården och ingen upplevde att de blivit diskriminerad men de beskrev även att de 

blivit annorlunda bemött, av svenska sjuksköterskor, på grund av att de var från ett 

annat land. De som angav att de hade blivit annorlunda bemötta härledde detta till 

språkförbistringar och brist på information eller olikheter i sitt och sjuksköterskan sätt 

att vara, på grund av kulturella skillnader. Detta står även att finna i flera studier om 

immigranters sjukvårdsupplevelser, där det framkom att negativa upplevelser berodde 

på språk- och kommunikationssvårigheter, fördomsfullhet, rasism och diskriminering 

hos personalen, bristfälliginformation och olika förväntningar, mellan patient och 

personal, gällande diagnostiska och medicinska procedurer (Kuzel et al. 2004, Garret et 

al. 2008, Suurmond et al. 2011). I dessa studier inkluderades dock hur informanterna 

blivit bemötta av all sjukvårdspersonal och inte bara sjuksköterskor. Informanterna i 

denna studie som beskrev att de haft negativa upplevelser av sjuksköterskans 
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bemötande var med om liknande upplevelser som även icke- utlandsfödda varit med om 

i en annan studie, så som brist på respekt och otillräcklig information (Agoritsas et al. 

2005).  

 

Informanter i denna studie ansåg att vården blev bättre när en sjuksköterska bemötte 

dem bra men även att det var medicinen som var det primära, inte sjuksköterskans 

bemötande. Enligt Hansen (2005) kan patienten få en känsla av att bli bemött med 

respekt och omsorg om sjuksköterskan har en viss kunskap om patientens kultur och 

religion. Detta kan göra att kontakten med sjukvården blir mer positiv, vilket författarna 

anser är extra viktigt då det handlar om utlandsfödda patienter som kanske möter 

sjukvården för första gången i det nya landet. Detta baserar författarna på att de tror att 

det första mötet kan lägga grunden för att upplevelsen av bemötandet, ska bli bra även 

vid framtida möten med sjukvården i det nya landet.  

 

Informanterna, i denna studie, beskrev att det var viktigt att sjuksköterskor besatt 

mångkulturell kunskap på grund av till exempel, att alla är olika, för att undvika 

missförstånd och för att få ökad förståelse för andra människor samt på grund av att 

invandringen ökar i Sverige. Detta kan kopplas till att sjuksköterskor, enligt Maier-

Lorentz (2008), måste ha kulturell kompetens för att kunna ge sina patienter optimal 

vård. I kulturell kompetens ingår att sjuksköterskan kontinuerligt strävar efter att ge 

effektiv vård inom de kulturella gränserna för sina patienter. Leininger vill med hennes 

teori Culture Care Diversity and Universality beskriva hur viktigt det är med 

mångkulturell omvårdnad. Hennes teori är en av de äldsta teorierna inom omvårdnad 

och den enda teori som uttryckligen fokuserar på de nära relationerna mellan kultur och 

vård samt dess påverkan på hälsa. Teorins centrala mening är att upptäcka och beskriva 

skiftande och universella kulturella faktorer som påverkar välbefinnande, hälsa, 

sjukdom och döden hos individer eller grupper. Syftet och målet med teorin är att 

använda det som framkommer i studier för att tillhandahålla kulturellt passande, säker 

och meningsfull vård till patienter från olika kulturer (Leininger 2002). Dessutom har 

det framkommit i nyligen utförda kvalitativa studier att kommunikationsproblem är den 

största anledningen till att sjuksköterskor inte kunnat ge sina patienter kulturellt 

kompetent omvårdnad samt att sjuksköterskor känner sig obekväma med patienter från 

andra kulturer, på grund av språkbarriären (Cioffi 2003). Även författarna anser att det 

är viktigt att besitta mångkulturell kunskap då detta ger sjuksköterskan ett underlag för 

att kunna ge alla människor den individanpassade omvårdnaden de har rätt till, vare sig 
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patienten är född i Sverige eller i något annat land. Träning i kulturell kompetens är 

designad för att ge en ökad självinsikt om attityder mot människor av annan ras och 

etniska grupper, förbättra vården genom ökad kunskap om olika kulturer och dess olika 

attityder till hälsa och vård (Anderson et al. 2003).  

 

Informanterna beskrev även att det var viktig att inte bara vara insatt i olika kulturer, 

utan att det var betydelsefullt om sjuksköterskan kunde lite bakgrundinformation om 

vilket land de härstammade ifrån och vilka vanliga sjukdomar som fanns där. Detta kan 

relateras till det Anderson et al. (2003), beskriver i sin studie om att träning ska 

förbättra kommunikations färdigheter samt ge en ökad kunskap om vilka sjukdomar 

som finns i olika länder. Maier-Lorentz (2008) menar att det är tydligt att specifik 

kunskap om patienters olika kulturer säkerställer kulturell kompetent omvårdnad samt 

att vård då ges med en helhetssyn på patienten. Sjuksköterskor i flera studier har 

uttryckt att de ville få utbildning och träning i transkulturell kommunikation samt ökad 

tillgång till tolk, för att kunna ge en effektiv holistisk vård till patienter från olika 

kulturer (Cioffi 2003, Tuohy et al. 2005, Cang-Wong et al. 2009). Då det framkommit i 

både tidigare forskning och i denna studie att det är viktigt att besitta kulturell kunskap, 

är författarnas åsikt att mer utbildning om kulturella traditioner och skillnader borde 

ingå redan i sjuksköterskeutbildningen. Författarna anser att kommunikationsproblem 

som det står beskrivet om i Cioffis (2003) studie kan kopplas till att informanterna 

tycker att det är viktigt med kulturell kunskap för att undvika missförstånd. Egna 

erfarenheter utifrån detta lyder att språket är en viktig del i omvårdnaden av patienter 

för att förhindra missförstånd men absolut inte allt. Förstår inte sjuksköterskan och 

patienten varandra, har ett kommunikationsproblem uppstått och patientens omvårdnad 

kan bli lidande, men författarna menar att det finns alternativ kommunikation i form av 

t.ex. kroppsspråk, om sjuksköterskan har ett öppet sinne.  

 

Informanterna i denna studie önskade att sjuksköterskan skulle vara snäll, ta hand om 

dem lugnt, utan stress samt att de ville få fortlöpande information om vad som hände 

med dem och vad som kommer att hända med dem inom den nära framtiden. Detta går 

även att finna en studie om icke immigranters upplevelse av god omvårdnad av 

Fosbinder (1994). I den studien angav patienterna att de tyckte att god omvårdnad 

innebar information, att sjuksköterskan förklarade, instruerade och undervisade. Där 

beskrev även deltagarna vikten av att sjuksköterskorna lärde känna patienterna, hade 

humor, skojade, var vänliga, glada och hjälpte patienten så fort det var möjligt. 
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Informanterna i denna studie beskrev även att de önskade att sjuksköterskan skulle 

hjälpa patienten så fort han eller hon kunde. Detta kan relateras till det Kristoffersen 

(2005) beskriver om hur viktigt det är att se patienters behov av hjälp, att lyssna och att 

vara tillgänglig. Genom att se detta, bekräftar sjuksköterskan att människan är värdefull 

och visar att hon har förståelse för varför denne tänker och känner som denne gör. 

Individens syn på sjukdom påverkas av kulturell bakgrund, livssyn, utbildning och 

personliga erfarenheter.  

 

Informanterna i denna studie beskrev bland annat, en önskan om att sjuksköterskan 

skulle vara sympatisk och beröra patienten samt använda kroppsspråk. Hur kroppslig 

beröring upplevs av patienter går att finna i en studie av Borch & Hillervik (2005), och 

där angav patienterna som upplevde beröringen positiv att beröringen fick dem att 

känna välbefinnande, trygghet och att känna sig sedd som en individ. Där fanns även 

exempel på patienter som inte alls tyckte om sjuksköterskornas beröring. Betydelsen av 

beröring beskrivs av Kristoffersen (2005). Enligt dem är det av stor betydelse för 

människan att beröras av en annan människa. Det kan öka känslan av välbefinnande och 

betyda mycket för självuppfattningen. Beröring skapar också kontakt och stärker sociala 

band. Beröringssinnet är det mest basala av våra sinnen och står för en viktig form av 

kommunikation ända från graviditeten. Genom beröring kan sjuksköterskan förmedla 

kontakt, omsorg, lugn och närhet, vilket författarna tror är bra att tänka på som 

sjuksköterska när kommunikationsproblem med patienten uppstår. Det finns mycket en 

sjuksköterska kan göra genom beröring och kroppsspråk för att patienten ska kunna 

känna sig lugn även om inte den verbala förståelsen finns. Författarna håller med denna 

informant om att kroppslig beröring och kroppsspråk är en viktig del i omvårdnaden av 

sjuka patienter men att det är också viktigt att sjuksköterskorna är så bra person- och 

kulturkännare att de kan avgöra vilka patienter som tycker om det eller som inte tycker 

om det, så att inte alla patienter utsätts för kroppslig beröring.  

 

Informanterna i denna studie önskade även att sjuksköterskor skulle blir bättre på att 

ordna professionell tolk, vilket även finns beskrivet i en studie av Michaelsen et al. 

(2004), där sjukvårdspersonalen hade angett ökad användning av tolk som lösning på 

problemen vid omvårdnad av utlandsfödda patienter. Hansen (2005) beskriver att det 

finns mycket som talar mot användandet av en oprofessionell tolk. Vidare beskrivs att 

problem som brukar uppstå vid användning av oprofessionell tolk är att patienten 

kanske inte vill delge tolken känslig information, att en oprofessionell tolk också kan 
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låta bli att översätta sådant som denne inte tycker är relevant för patienten eller som är 

känsligt och då kan patienten gå miste om viktigt information från sjuksköterskan. 

Den oprofessionella tolken kanske dessutom inte heller har någon förståelse för det 

västerländska medicinska tankesättet. Enligt Karliner et al. (2007) och Seeleman et al. 

(2009) så behöver vårdpersonal tränas i att arbeta med professionella tolkar samt 

instrueras i vad kulturell kompetens innebär för att kunna uppnå bättre kommunikation 

och för att rätt information ska ges till patienterna. Författarna har genom egen 

erfarenhet upplevt att vänner och familj ofta används som tolkar inom den svenska 

sjukvården. Detta tror författarna beror på att det är enklare och går fortare än att få tag 

på en professionell tolk. Författarna anser att det är ytterst viktigt att använda sig av 

professionella tolkar och önskvärt vore att professionella tolkar alltid var närvarande i 

omvårdnaden av patienter där språkförbistringar finns, dock är författarna medvetna om 

att detta inte alltid är möjligt. Författarna vill ändå påtrycka att sjuksköterskor bör sträva 

efter att ordna professionella tolkar åt sina patienter, då författarna tror att detta 

förbättrar vården för dessa patienter. 

 

Hela denna studies resultat under kategorin ”Önskvärda egenskaper och kunskaper hos 

en sjuksköterska” kan relateras till det Attree (2000) beskriver i sin studie, att icke 

immigranter upplever att god omvårdnadskvalitet karaktäriseras som individanpassad, 

patientfokuserad och relaterad till de omvårdnadsbehov som finns.  Författarna anser att 

alla dessa egenskaper och kunskaper som finns beskrivna i denna studie och från andra 

vetenskapliga studier, kan vara bra att ha med sig och tänka på som färdig sjuksköterska 

i omvårdnaden av patienter, även om författarna också är medvetna om att det kan bli 

svårt att få alla patienters önskningar tillfredsställda, så kan åtminstone en strävan efter 

detta finnas. Författarna anser även att hjälpa, lyssna och att vara tillgänglig för 

patienten är en viktig del i att visa och känna empati för andra människor.  

 

4.3 Metoddiskussion 

 
 

Enligt Polit och Beck (2011) används fyra begrepp för att höja trovärdigheten inom 

kvalitativ forskning. ”Credibility”, ”transferability”, ”confirmability” och 

”dependability”. Credibility är ett kriterium för att utvärdera integritet och kvalitet i 

materialet i hänvisning till förtroende för sanningen. Patton (1987) menar att välja 

deltagare med olika erfarenheter ökar möjligheten att belysa frågeställningarna från 

olika aspekter. Enligt Graneheim och Lundman (2003) handlar credibility även om hur 
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liknelser inom och skillnader mellan kategorier skall bedömas, ett sätt att närma sig 

detta är att söka enighet hos medforskare, experter eller informanter.  En styrka i arbetet 

är att det innefattar informanter av båda könen, fyra kvinnor och fyra män, att det är en 

spridning på vart informanterna kommer ifrån samt att åldern på dem är relativt olika. 

En svaghet i studien kan vara att tiden inte har funnits för att låta informanterna läsa 

igenom och bekräfta det transkriberade materialet. Detta hade varit bra då möjliga 

språkförbistringar kan bidra till missuppfattningar av det som sagts. Ytterligare en 

svaghet som kan ha påverkat studiens trovärdighet är urvalsmetoden, bekvämlighets 

urval, som kanske inte gett ett lika innehållsrikt resultat som om ett lämplighetsurval 

använts. Om lämplighetsurval hade använts skulle istället informanter valts ut som bäst 

passade studiens syfte, dock fanns inte tid till detta. Eftersom exempel av analysschemat 

redovisas och flera citat framgår i resultatet, anser författarna att trovärdigheten i 

analysprocessen styrks. Diskussion och sambedömning har skett mellan författare och 

handledare samt att handledaren läst igenom analysschemat, vid flera tillfällen i olika 

stadier. Några av intervjuerna i författarnas studie är korta, vilket kan påverka studiens 

trovärdighet. I detta fall anser författarna att de korta intervjuerna i denna studie är lika 

innehållsrika som de som är längre. Författarna upplever att det i de flesta fall är 

informanternas språkkunnighet eller informanternas vilja att berätta om deras liv som 

har påverkat hur långa intervjuerna var, inte kvaliteten på innehållet i dem.  

Transferability hänvisar till vilken utsträckning resultaten kan överföras till eller har 

tillämplighet i andra sammanhang eller andra grupper (Polit & Beck 2011). Författarna 

anser att studiens resultat inte kan överföras direkt till andra grupper, då deltagarna var 

för få för att resultatet skall kunna generaliseras och samtidigt vara trovärdigt. Dock tror 

författarna att studiens resultat kan vara av värde för till exempel barn och personer med 

afasi eller demens då dessa grupper också kan ha svårigheter med att uttrycka sig 

verbalt. Graneheim och Lundman (2003) beskriver att det är värdefullt att ge en klar och 

tydlig beskrivning av kultur, urval och deltagarnas egenskaper samt datainsamling och 

analysförfarande. En rik och omfattande presentation av resultaten kommer, 

tillsammans med lämpliga citat också att öka överförbarheten. Författarna anser att de 

gett en tydlig beskrivning av ovanstående områden samt att studiens resultat, 

tillsammans med utvalda citat ökar överförbarheten på så vis att andra forskare kan 

genomföra en liknande studie.  

Dependability hänvisar till stabiliteten av data över tid och över villkor. Med detta 

menas om resultatet skulle bli detsamma i en annan studie med likadana, eller liknande 



 

20 
 

informanter, med samma eller liknande villkor. Författarna anser att resultatet i studien 

till viss del kan överföras över tid och villkor, detta eftersom det kommer människor 

från andra kulturer till Sverige kontinuerligt. Dessa ställs då inför dilemmat av att vara 

nya i ett land, på samma villkor, som de som kommit till Sverige tidigare. Med 

begreppet confirmability menas objektiviteten eller neutraliteten till materialet och 

tolkningen av materialet. Detta kriterium är knutet till att fastställa att data representerar 

det som informanterna sagt och att tolkningarna av deras uppgifter inte uppfunnits av 

den som frågar. För att confirmability skall uppnås, måste resultaten spegla deltagarnas 

röst, inte forskarens fördomar, motivation eller perspektiv. (Polit & Beck 2011). ). På 

grund av att informanterna, i författarnas studie, inte hade svenska som första språk 

samt att de kommit olika långt i talet och språkförståelsen, finns risken att författarna, 

utan att tänka på det, gjort en tolkning av materialet. Dock har författarna, under 

genomförandet av innehållsanalysen, försökt förhålla sig objektiva och neutrala i 

bearbetningen av materialet för att personliga åsikter och tankar inte skulle påverka det 

färdiga resultatet. Dessutom försökte författarna försäkra sig om att de förstod det som 

informanterna sade genom att använda sig av bekräftande frågor som till exempel ”Du 

menar…” Eller genom att upprepa det informanterna sade för att få gensvar. 

 

4.4 Allmän diskussion  

Med ett ökat antal immigranter i Sverige och ett allt mer mångkulturellt samhälle ställs 

nya krav på sjukvårdspersonalen. Då det i författarnas relativt lilla studie framkommit 

några tillfällen med negativa upplevelser samt flera aspekter som sjuksköterskor 

behöver förbättra i vården av utlandsfödda människor, menar författarna, trots att 

studiens antal informanter är för få för att studiens resultat skall kunna generaliseras, att 

det hypotetiskt går att förutsätta att det även förekommer negativa händelser om studien 

skulle ha gjorts i större skala. Detta, tillsammans med att sjuksköterskor i flera studier 

har efterfrågat mer utbildning och träning i kulturell kompetens samt då även 

informanterna i författarnas studie uttryckte att vården skulle bli bättre om 

sjuksköterskorna kunde mer om kulturella skillnader, tycker författarna att mer 

utbildning i detta behövs. Författarna tycker att utbildning om mångkulturella skillnader 

borde läggas in både i sjuksköterskeutbildningen och som vidareutbildning för 

legitimerade sjuksköterskor. Detta på grund av att det har framkommit i studier att 

människor med invandrarbakgrund upplever att de mår sämre än den övriga 

befolkningen. Författarna menar därför att alla sjuksköterskor, inom vilken specialitet 
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de än de arbetar, har nytta av kulturell kunskap samt av att veta hur utlandsfödda 

patienter upplever sjuksköterskans bemötande, eftersom antalet immigranter ökar i 

Sverige  och sjuksköterskorna inom sjukvården säkerligen kommer att möta dessa 

patienter. Författarna tror att mer kunskap hos sjuksköterskorna i detta ämne skulle göra 

att de kände sig tryggare i omvårdnaden av dessa människor, samt att detta skulle leda 

till en bättre vårdupplevelse för de utlandsfödda människorna som deltar i 

omvårdnaden. 

 Författarnas studie beskriver också informanternas önskvärda egenskaper och 

kunskaper hos sjuksköterskan i bemötandet och omvårdnaden av dem, detta har fått 

författarna för detta examensarbete att fundera på hur det egentligen går till i 

bemötandet med andra människor inom sjukvården. Vidare hoppas författarna att de 

blivande sjuksköterskorna som läser detta också ska ta till sig deltagarnas önskvärda 

egenskaper och kunskaper hos sjuksköterskan och fundera över hur de egentligen beter 

sig i mötet med patienterna samt lära sig något bra av det inför det framtida yrket. 

  

Som författarna tidigare tagit upp är de flesta studier som finns på området gjorda ur ett 

sjuksköterskeperspektiv, vilket ger skäl till ytterligare forskning i ämnet ur patienternas 

perspektiv. Fler studier om detta skulle kunna ge mer kunskap hos sjuksköterskor om 

hur utlandsfödda patienter upplever omvårdnaden vilket författarna hoppas på ska leda 

till en förbättrad omvårdnad för dessa människor. Författarna tycker att det vore av 

intresse att fortsätta forskningen på området med att göra en studie om hur både 

utlandsfödda patienter och svenskfödda patienter upplever bemötandet av 

sjuksköterskorna inom den svenska sjukvården och sedan jämföra de två gruppernas 

upplevelser för att se om det finns några likheter och skillnader. Ett förslag på vidare 

forskning skulle även kunna vara att göra en studie om hur utlandsfödda patienter 

upplever att det fungerar att använda sig av tolk inom sjukvården i det nya landet. I 

ytterligare studier skulle det också vara intressant att veta hur könsskillnader påverkar 

bemötandet, både ur patient- och sjuksköterskeperspektiv. Andra sammanhang där 

författarna tror att utlandsfödda kan ha problem i kontakten med sjuksköterskor är 

telefonrådgivning och tidsbokning. Även här är ökad kunskap önskvärd för att kunna 

förbättra bemötandet för utlandsfödda. Författarna har genom denna intervjustudie 

synliggjort ett område med stor potential och i stort behov av framtida forskning för att, 

oavsett kulturell eller socioekonomisk bakgrund, kunna tillgodose alla patienters rätt till 

en jämlik vård. 
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4.5 Slutsats 

 

Bristande utbildning leder ofta till oförståelse och oförmåga hos sjuksköterskor och 

övrig vårdpersonal, vilket påverkar sjuksköterskornas skicklighet till att ge en bra och 

tillfredställande omvårdnad. Okunskap leder dessutom ofta till onödiga konflikter, 

attityder och inställningar, som det många gånger inte finns något stöd för. Fås kunskap 

på området så kan kanske konflikterna, attityderna och inställningarna som fanns där 

sedan tidigare kan försvinna. Därför är kunskap om kulturella skillnader viktigt att ha 

som sjuksköterska för att kunna bemöta utlandsfödda människor på ett nyanserat och 

bra sätt. I och med detta bör kulturell omvårdnad få mer plats i 

sjuksköterskeutbildningen, då ett annorlunda språk eller kultur inte ska vara det som 

hindrar en människa från att få den goda omvårdnad som alla har rätt till. Fler studier 

med större populationer och detta syfte behövs dock, för att få ett resultat som går att 

generalisera.  
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