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Sammanfattning  

 
Introduktion: En alltmer globaliserad värld där personer som immigrerat och personer 

från minoritetsgrupper generellt sett har en sämre hälsa än övriga befolkningen, ställer 

nya krav på sjuksköterskan. 

Syfte: Att identifiera patienters behov och önskemål i den transkulturella omvårdnaden 

Metod: En beskrivande litteraturstudie baserad på 13 vetenskapliga artiklar.  

Resultat: Patienter inom den transkulturella omvårdnaden lyfte behov och önskemål i 

kommunikationen, bemötandet och strukturen. De behov och önskemål patienter har 

relaterat till kommunikation är knutna till information, språkligt stöd och stöd i samtalet 

med vårdpersonalen. Strukturen berör tillgängligheten till vården. Behov och önskemål 

relaterade till kommunikation och struktur är starkt kopplade till migrationserfarenheter, 

att tillhöra en minoritetsgrupp i ett samhälle och språkliga barriärer. Uttryckta behov 

och önskemål av hur man som patient vill bli bemött av sin vårdpersonal skiljde sig åt 

och framstod mer knutna till individen än gruppen. 

 

Konklusion: Patienter inom transkulturell omvårdnad har behov och önskemål som 

grundas i migration och språkliga barriärer. Patientens behov och önskemål kring, hur 

de vill bli bemötta och synen på vilken kompetens sjuksköterskan de möter bör ha, 

tenderar att vara individuella. Att arbeta inom den transkulturella omvårdnaden kräver 

att man arbetar utifrån att varje person är unik. 

 

 

 

 

Nyckelord: Transkulturell omvårdnad, patient behov, immigranter, minoritetsgrupper, 

kulturell mångfald. 

 
 

 
 



	  

	  

 

 
Abstract 

 
Introduction: Globalisation and an increase in migration of minority groups who in 

general have worse health than the rest of the population create new demands on nurses. 

Aim: To identify patients needs and requests within the transcultural care. 

Method: A literature rewiev with an descriptive design based on 13 scientific articles. 

Result: Patients within the transcultural care raised needs and requests in 

communication, nursing responses to them and structure. Needs and requests patient 

have related to communication are connected to information, language support and 

support during dialogue with healthcare staff. The structure is connected to availability 

to health care. Needs and requests related to communication and structure are strongly 

linked to migration experience and stemming from belonging to a minority group in a 

community and with language barriers. Patients identified needs and requests about 

healthcare staffs competence and the responses they give to there patients, depends 

more on the individual than the group. 

 

Conclusion: Patients within transcultural care has needs and requests, whom is based in 

migration and language barriers. However, how the patient wants nurses to respond on 

them and their perception of nursing competence tend to vary between individuals. To 

work within the transcultural care demands and individual view on the patient.  
 

 
 
 

 
 

 
 

Keywords: Transcultural nursing, patient needs, immigrants, minority groups, cultural 
diversity.  
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1 Introduktion 
 
Vi lever i en värld som blir alltmer globaliserad, 740 miljoner personer är migranter och 1,5 

miljarder personer tillhör en minoritetsgrupp (Mänskliga rättigheter 2013; Socialstyrelsen 

2009; World Health Organization 2010). Migration skapar en stor påfrestning när kulturella 

handlingsmönster förloras (Björngren Cuadra 2010; Tabor & Milfont 2011). Utlandsfödda 

och minoritetsgrupper i Sverige har generellt sett sämre hälsa än övriga befolkningen och 

erhålls generellt sett sämre bemötande i vården (Socialstyrelsen 2011).  Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) har alla personer rätt till vård som ska ges på lika villkor 

oavsett nationalitet, religion eller politisk åsikt. World Health Organization (2010) betonar 

vikten av att identifiera vilka behov migranter och minoritetsgrupper har i vården. I enlighet 

med Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005) bör 

sjuksköterskan visa öppenhet och respekt för värderingar och trosuppfattningar. 

Sjuksköterskor upplever att arbetet i möten med personer från en kulturellt skild bakgrund än 

sin egen gör sjuksköterskearbetet mer intressant, men att det utgör en extra vårdtyngd 

(Michaelsen et al. 2004) där det kan vara svårt att veta vad personer önskar för kulturella 

hänsynstaganden (Taylor et al. 2012). 

1.1 Migranter och minoriteter 
 

United Nation Human Rights (2012) presenterar en definition av begreppet minoritet, skriven 

av Francesco Capotorti 1977. En minoritet är enligt definitionen, en grupp, färre till antalet än 

övriga befolkningen i en stat, som inte är i dominerande ställning, vars medlemmar är 

medborgare i staten, har etniska, religiösa eller språkliga särdrag som skiljer sig från dem i 

övriga befolkningen och som visar, även om det inte är uttalat, solidaritetskänsla gentemot att 

bevara sin kultur, sina traditioner, sin religion eller sitt språk.  

         Migration definieras av en persons rörelse mellan länder det vill säga in- eller utflyttning 

av ett land (Migrationsverket 2013).  

         Globalt sett är 740 miljoner människor migranter (World Health Organization 2010), 

omkring 20 miljoner av dessa har lämnat sitt hemland ofrivilligt och benämns därmed som 

flyktingar (Björngren Cuadra 2010). Ungefär en miljon av Sveriges befolkning är födda i ett 

annat land (Socialstyrelsen 2011). Antalet nationella eller etniska, religiösa och språkliga 

minoritetsgrupper är globalt sett fler än många tusen. Dessa innefattar en och en halv miljard 

personer vilket är mer än en fjärdedel av jordens befolkning (Mänskliga Rättigheter 2013). 
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United Nation Educational, Sientific and Cultural Organization (UNESCO) (2013) menar att 

migration utgör en möjlighet för de människor och länder som involveras. De menar att 

migration representerar tillgång till anställning, förvärvande av färdigheter och 

kvalifikationer, förbättrade livsvillkor, samtidigt som det för det lämnade- och nya landet är 

en drivkraft för tillväxt och utveckling. Vidare lyfter de även en annan sida av migration, att 

den också kan orsaka stora ojämlikheter och allvarliga utnyttjanden av mänskliga rättigheter.     

1.2 Människa, miljö och hälsa 
 

Kultur kan ses som de anvisningar som följs av människor tillhörande ett visst samhälle och 

guidar personer i hur man beskådar världen, hur man upplever den känslomässigt, hur man 

samspelar med andra och förhåller sig till sin miljö (Ahmadi 2008). Ahmadi (2008) beskriver 

att kulturen inverkar på flera aspekter i en persons liv, så som religiositet, beteenden, 

familjestruktur, syn på sjukdom och hälsa samt andra föreställningar. Vidare betonar dock 

Ahmadi (2008) att kulturen bara är en av många faktorer som har betydelse för uppfattningar 

och agerande, andra faktorer av betydelse är ålder, utbildning, samhällsekonomiska- och 

miljöbetingade faktorer. Björngren Cuadra (2010) och Tabor & Milfont (2011) skriver att all 

migration innebär en påfrestning, då människor hamnar i en ny kultur skild från den egna. 

Enligt Socialstyrelsen (2011) har utlandsfödda personer generellt sett sämre hälsa än personer 

födda i Sverige. Ojämlikhet i hälsa mellan utlandsfödda och inrikes födda har också 

observerats i flera andra europeiska länder och i USA. Bland annat har de utlandsfödda ökad 

risk för psykisk ohälsa som exempelvis mer depressioner, ångest, posttraumatisk stress och 

sömnsvårigheter (Socialstyrelsen 2011). I många länder tillhör personer från 

minoritetsgrupper ofta de fattigaste, mest marginaliserade grupperna i samhället med en hög 

arbetslöshet, dåliga bostäder och låg utbildningsnivå (Mänskliga rättigheter 2013). 

Socialstyrelsen (2011) lyfter fram att personer från minoritetsgrupper generellt sett bemöts 

sämre i vården och har sämre fysisk- och psykisk hälsa än övriga befolkningen. 

         I enlighet med International Council of Nurses etiska koder för sjuksköterskor (2012)  är 

behovet av vård universellt, där vården innefattar respekt för mänskliga rättigheter, kulturella 

rättigheter, rätten till liv, till värdighet och att behandlas med respekt. Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) slår fast att alla personer har rätt till en vård som ska vara 

individualiserad, ges i samråd med patienten, bygga på respekt för individens 

självbestämmande och integritet och ges på lika villkor oavsett nationalitet, religion eller 

politisk åsikt.  
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         Trots att Sverige är ett mångkulturellt land menar Hanssen (2008) att den svenska 

vården är svårtillgänglig för minoriteter då den inte riktar särskilda insatser för dessa grupper, 

utan utgår ifrån ideologin om lika vård och service till alla. Socialstyrelsen (2009) och 

Björngren Cuadra (2010) framhåller att särskilt riktade insatser till personer med en viss 

bakgrund kan utgöra en risk för stigmatisering och ge personer en känsla av diskriminering 

och bristande tillit till vården. Socialstyrelsen (2009) betonar att specifikt riktade insatser bör 

vara vetenskapligt styrkta och att den aktuella minoritetsgruppen faktiskt efterfrågar 

insatserna. World Health Organization (2010) skriver att det är nödvändigt att nå ut till dessa 

grupper för att identifiera vårdbehovet och vilka hänsynstaganden och stöd de behöver för att 

tillgodogöra sig vården. I detta arbete beskriver Maier-Lorentz (2008) sjuksköterskans roll 

som den främsta länken då de är ansvariga för att formulera omvårdnadsplaner och ofta har 

den direkta kontakten med patienter.  

1.3 Sjuksköterskan och omvårdnad 
 

 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005) beskriver att 

sjuksköterskors kompetens ska genomsyras av en helhetssyn och värdegrund som innebär att 

ha en humanistisk människosyn, visa omsorg och respekt för patienters autonomi, bejaka 

integritet och värdighet, tillvarata patienters och/eller närståendes kunskaper och erfarenheter, 

visa öppenhet och respekt för värderingar och trosuppfattningar, utifrån patienters och/eller 

närståendes önskemål och behov föra deras talan, tillämpa de forskningsetiska konventioner 

som gäller, tillvarata kollegor och andras kunskaper/erfarenheter och genom lagsamverkan 

bidra till en helhetssyn på patienter.  

          Suh (2004) beskriver i sin begreppsanalys av kulturell kompetens att den mest 

övergripande och mångsidiga definitionen av kulturell kompetens är; en pågående process 

med mål att uppnå förmåga att effektivt arbeta med kulturellt skilda grupper och samhällen 

med en medvetenhet, specifik kunskap och personlig och professionell respekt för kulturella 

egenskaper, både skillnader och likheter. 

         Begreppet kulturella möten definierar Campinha-Bacote (2011) som en direkt 

interaktion med en patient från en annan kulturell bakgrund än vårdarens egen.  

         ICN:s etiska koder (International Council of Nurses 2012) betonar sjuksköterskans 

ansvar att vårda med hänsyn för de mänskliga rättigheterna, med avseende på kulturella 

rättigheter, rätten till liv, värdighet och att bli behandlad med respekt.  

          En dansk studie (Michaelsen et al. 2004) lyfte fram att sjuksköterskor anser att 

immigranter utgör en extra vårdtyngd, men också gör sjuksköterskearbetet mer intressant. 
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 I Nkulu Kalengayi el al. (2012) och Taylor et al. (2012) studier uttrycker vårdpersonal att de 

ibland upplever personers kulturella bakgrund som barriärer till att ge vård då de är rädda för 

att förolämpa patienter. Vårdpersonal uppgav att de var osäkra kring hur kulturell hänsyn 

skulle tas. Till exempel vem de ska bemöta först, den kvinnliga patienten eller hennes manliga 

släkting (Taylor et al. 2012).  

         Sjuksköterskor uttryckte att de vid språkbarriärer haft medkänsla för personer som 

kämpat med att uttrycka sina behov, men också att de inte kunnat förstå varför personer som 

bott en längre tid i ett land inte lärt sig språket (Taylor et al. 2012). I en studie (Cang-Wong et 

al. 2009) framgick att sjuksköterskor har en vidare syn på kultur än bara etnicitet där de också 

framhöll trosuppfattning, sexuell läggning och socialklass som en del av personers kultur. 

Fortsatt beskrev också sjuksköterskor i Cang-Wong et al. (2009) studie i likhet med 

sjuksköterskor i en studie av Michaelsen et al. (2004) att de i transkulturella möten använt sig 

av tidigare erfarenheter så som reserfarenheter, erfarenhet via vänner och familj, kunskap 

förvärvad via media och internet och kunskap från sjuksköterskeutbildningen. Personliga 

egenskaper som medkänsla, empati, respekt, flexibilitet och öppenhet gentemot olikheter 

framhölls av sjuksköterskor, forskare och lektorer med kunskap om multikulturella frågor 

(Jirwe et al. 2008) som viktiga i möten med personer från en annan kulturell bakgrund än 

sjuksköterskans egen. 

        Som stöd i omvårdnadsarbetet för sjuksköterskor finns omvårdnadsteorier. 

Omvårdnadsteorier bygger sin grund på begreppen: människa, miljö, hälsa och omvårdnad, 

vilka förklaras utifrån olika synsätt. Vidare beskriver de omvårdnadens funktion som mål, 

syfte, patientens situation och sjuksköterskans roll.  Teorierna berikar ämnet omvårdnad och 

ökar sjuksköterskans förståelse för sin funktion och ansvar (Kristoffersen et al. 2009). 

Sjuksköterskan har omvårdnads ansvar, att ge en god omvårdnad menar Svensk 

sjuksköterskeförening (2009) innebär att individer tillförsäkras en god och säker vård utifrån 

behov. 

1.4 Teoretisk anknytning och transkulturell omvårdnad 

Leininger´s teori; Cultural Care Diversity   

Transkulturell omvårdnad definieras enligt Leininger: 

         ”Transcultural Nursing refers to a formal area of humanistic and scientific knowledge 

and practices focused on holistic culture care phenomena and competencies to assist 

individuals or groups to maintain or regain their health and to deal with disabilities, dying, 
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or other human conditions in culturally congent and beneficial ways” (Leininger & 

McFarland 2002, p 84). 

         Leininger var en av de första att på 1950-talet presentera området transkulturell 

omvårdnad (Alligood & Tomey 2002). Leininger ansåg att mänsklig omvårdnad är ett 

universellt fenomen men att den tar sig olika yttryck, processer och tillvägagångsätt i olika 

kulturer. Vidare var hon av uppfattningen att individens kulturella tillhörighet har en påverkan 

på personens hälsa och tillfrisknande. Teorin syftar utifrån det till att identifiera hur kulturella 

skillnader och likheter påverkar människors olika uttryck, och upplevelser av hälsa. Focus 

ligger på olika gruppers behov av-, syn på- och önskemål i vården och hur man som 

sjuksköterska utifrån det skall vårda (Alligood & Tomey 2002).  Vidare lägger teorin stor vikt 

vid sjuksköterskans kunskap för att kunna ge en kulturellt anpassad vård. Här menar hon att 

sjuksköterskans personliga engagemang och intresse av olika kulturer är en viktig 

förutsättning (Leininger & McFarland 2002).  

1.5 Problemformulering 
 
Globaliseringen ger en växande mängd av personer från varierande kulturell bakgrund i 

samhället, vilket ställer nya krav på sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet (Maier-Lorentz 2008; 

World Health Organization 2010). Exempel på dessa är krav på en ökad förståelse för nya sätt 

att se på sjukdom och hälsa än den syn den västerländska vården traditionellt sett bygger på 

(Nkulu Kalengayi 2012). Forskningen inom transkulturell omvårdnad utgår från ett 

sjuksköterskeperspektiv med fokus på sjuksköterskans kulturella kunskap och vilka 

färdigheter sjuksköterskan behöver för att vårda patienter från andra kulturer (Berlin et al. 

2010; Cang-Wong et al. 2009; Jirwe et al. 2008; Tuohy et al. 2008). Sjuksköterskans 

upplevelse av att vårda personer från en annan kultur framhålls också i mycket forskning 

(Dellenborg et al. 2012; Høye & Severinsson 2008; Michaelsen et al. 2004; Nkulu Kalengayi 

2012; Taylor et al. 2012). Som sjuksköterska arbetar man i mötet med människor och har ett 

ansvar att ge omvårdnad utifrån patientens förutsättningar (International Council of Nurses 

2012). Här saknas det fortfarande mycket forskning som lyfter patienters upplevelse inom den 

transkulturella omvårdnaden. 

        För att kunna vårda utifrån patientens förutsättningar är det nödvändigt att man har en 

förförståelse och kunskap om människors olika behov (International Council of Nurses 2012; 

Socialstyrelsen 2009;World Health Organization 2010;). Den forskning inom transkulturell 

omvårdnad som beskriver ett patientperspektiv syftar ofta till att beskriva de barriärer som 

finns för vissa grupper till vården (Harmsen et al. 2008; Ochieng 2013). Den forskning som 
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finns kring patienters behov och önskemål behöver fokuseras och lyftas fram. Socialstyrelsen 

(2009) & World Health Organization (2010)  betonar att de behov och önskemål migranter 

och minoriteter har av vården måste identifieras och insatser måste efterfrågas för att vården 

ska kunna tillgodose dessa. 

1.6 Syfte 
 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att identifiera patienters behov och önskemål i den 

transkulturella omvårdnaden. Syftet var även att granska artiklarnas urvalsmetod.  

1.7 Frågeställningar 
 
• Vilka behov har patienter i den transkulturella omvårdnaden? 

• Vilka önskemål har patienter i den transkulturella omvårdnaden? 

• Vilken kvalitet har de valda artiklarna i studien avseende urvalsmetod? 

2 Metod 
 
2.1 Design 
 
Författarna har gjort en litteraturstudie med beskrivande design vilket innebär att systematiskt 

söka, analysera och kritiskt granska litteratur inom det valda området (Polit & Beck 2012).  

2.2  Databaser och sökord 
 
Litteratursökningen har gjorts i databaser fritt tillgängliga via högskolan i Gävles bibliotek. 

Valda databaser var CINAHL och PubMed. Författarna började litteratursökningen genom att 

finna sökord som täckte syftet. Frisökning i databaser via högskolan i Gävles bibliotek 

gjordes för att finna relevanta artiklar, vars nyckelord provades och jämfördes med syftet för 

att hitta passande sökord. Sökord som svarade mot syfte, frågeställningar och gav träffar 

byttes ut mot de MeSH-termer och CINAHL headings som täckte sökordet. Sökorden 

provades igen mot syftet och valdes därefter. Sökning i databasen CINAHL har gjorts med 

söktermerna ”immigrants”, ”minority groups”, ”cultural diversity”, ”transcultural nursing” 

och ”transients and migrants” samtliga är CINAHL headings. Sökningen begränsades genom 

att kombineras med fritextsökningen ”patient”, booleska operatorn [AND] och ”needs” 

(Forsberg & Wengström 2013).  I databasen PubMed har sökning gjorts på samma sätt med 

MeSH-termerna ”emigrants and immigrants”, ”minority groups”, ”cultural diversity”, 

”transcultural nursing” och ”transients and migrants” ihop med fritextsökningarna ”patient” 
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AND (boolesk operator) ”needs”. I PubMed användes ”emigrants and immigrants” istället för 

som i CINAHL ”immigrants” då författarna föredrog att använda den MeSH-term som fanns. 

Olika Headings och MeSH-termer har i respektive databaser inte kombinerats med varandra 

då de är områden vi sökt patientbehovet i. Samtliga sökningar har gjorts med 

begränsningarna: senaste fem åren, full text och abstrakt fritt tillgängligt och med begränsning 

till publicering på engelska. Manuell sökning har gjorts på författare ur redan vald källas 

referenslista.  I tabell 1 presenteras endast de sökord som lett fram till valda artiklar. 

Databas Söktermer Antal träffar Valda källor 
Exklusive 
dubbletter 

CINALH (MH ”Immigrants”) AND Patient AND 
Needs 

28 6 

 (MH ”Cultural diversity”) AND Patient 
AND Needs 

20 1 

 (MH ”Transcultural nursing”) AND Patient 
AND Needs 

10 1 

PubMed ”Emigrants and immigrants”[MeSH] AND 
Patient AND Needs 

25 1 

 ”Cultural diversity”[MeSH] AND Patient 
AND Needs 

19 1 

 ”Transcultural nursing” [MeSH] 13 1 
 ”Transient and migrants”[MeSH] AND 

Patient AND Needs 
12 1 

Manuell sökning på författare ur vald artikels 
referenslista 
 

1 1 

 Totalt 128 13 
Tabell 1. Presentation av databaser, söktermer, antal träffar och antal valda artiklar. 
 
2.3  Urvalskriterier  
 
Vid sökning i samtliga databaser har ingen begränsning gjorts utifrån artiklarnas ansats. 

Vidare inklusionskriterier har varit artiklar publicerade på engelska med abstrakt och fulltext 

fritt tillgängliga via högskolan i Gävles databaser, samt att sökorden skulle återfinnas i titel 

eller abstrakt. Inklusionskriterie har också varit att artiklarna ska svara mot syfte och 

frågeställningar. 

 Exklusionskriterie har varit artiklar publicerade före 2008. Exkludering har också gjorts av 

dubbletter. Alla artiklar som inte svarat mot syfte och frågeställningar har exkluderats. Behov 

relaterade till socioekonomiska förhållanden har inte lyfts ut då författarna menar att de inte 

tillgodoses genom omvårdnad, utan faller under socialtjänst och samhällspolitiska åtgärder 

och således inte svarar mot syfte och frågeställningar. Likadant har författarna resonerat vad 
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gäller artiklar rörande tandvård. Exkludering har även gjorts av litteraturstudier. (Forsberg & 

Wengström 2013; Polit & Beck 2012). 

2.4 Urval 
 

Under den sökning som presenteras i tabell 1 har författarna gemensamt läst 128 titlar och 

abstrakt. Av dessa var två artiklar litteraturstudier, 41 presenterade ett vårdpersonalperspektiv, 

sju lyfte barriärer till vården, nio berörde beteenden kopplade till sökandet av vård, 26 artiklar 

utvärderade eller studerade interventioner och program inom det transkulturella området, sex 

artiklar beskrev sociala faktorers påverkan på behov, fem artiklar var i kontexten tandvård, 

åtta artiklar handlade om utbildning och kunskaps behov hos vårdpersonal, tio artiklar var ur 

ett medicinskt perspektiv och beskrev prevalens bland olika grupper samt vad olika 

sjukdomstillstånd medfört, 14 artiklar beskrev patienters behov och önskemål inom den 

transkulturella omvårdnaden och matchade syfte och frågeställningar. Övriga 114 artiklar 

valdes bort. 14 artiklar valdes. Två av valda artiklar var gjorda i en svensk kontext och då 

författarna önskade lyfta in artiklar från en svensk kontext valdes en artikel manuellt ur redan 

vald artikels referenslista. De 14 valda artiklarnas resultat lästes i sin helhet för att ytterligare 

jämföra så att de svarade mot syfte och frågeställningar, en artikel valdes bort då den beskrev 

behov och önskemål hos patienter identifierade av sjuksköterskor. Totalt inkluderades 13 

artiklar. Artiklarna i föregående litteraturstudie beskriver vilka behov och önskemål personer 

som immigrerat till- eller personer från minoritetsgrupper i Kanada, USA, Australien, 

Libanon, Tyskland och Sverige upplevt att de har av vården inom den transkulturella 

omvårdnaden. Samtliga av inkluderade artiklar har en kvalitativ ansats. Detta faller sig 

naturligt då en kvalitativ ansats syftar till att beskriva personers upplevelser kring fenomen 

och har sitt ursprung i en holistisk tradition då författarnas syfte var att identifiera patienters 

behov och önskemål i den transkulturella omvårdnaden (Henricson 2012; Polit & Beck 2012).  

2.5  Dataanalys 

De artiklar som svarat mot syfte och frågeställningar valdes ut och lästes i sin helhet 

individuellt av författarna. Artiklarnas metodologiska aspekter, syfte och huvudresultat lästes 

och bearbetades gemensamt av författarna in i tabeller som presenteras i bilaga 1 och 2 (Polit 

& Beck 2012). Dataanalysen avseende frågeställning 1 och 2 genomfördes i fem steg. 

         Steg ett: Att identifiera patienters behov och önskemål i vården är centralt i Leininger´s 

teori (Leininger & McFarland 2002) och har även utgjort syftet för föreliggande litteratur 

studie. Utifrån deltagande patienters beskrivna behov och önskemål presenterade i respektive 
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artikels resultat del, har dessa delar deduktivt av författarna lyfts ut i ett dokument och 

översatts (Polit & Beck 2012).  

          Steg två: Varje mening i dokumentet numrerades. Individuellt sattes de meningar som 

handlade om samma sak ihop till subkategorier. Författarna diskuterade sedan tillsammans de 

sju funna subkategorierna, som därefter induktivt namngavs utifrån vad de handlade om.  

         Steg tre: Författarna delade individuellt in subkategorierna i kategorier. Sedan 

diskuterades dessa gemensamt, författarna hade funnit samma tre kategorier som namngavs, 

kommunikation, bemötande och struktur. 

         Steg fyra: författarna jämförde individuellt varje mening i subkategorierna med dess 

innehåll mot syfte och frågeställningar, detta gjordes även gemensamt. Ingen mening 

plockades bort. 

         Steg fem: efter steg fem valde författarna att skriva all data i löpande text under funna 

kategorier vilka även fick utgöra rubrikerna. Under skrivandet av resultatet har författarna 

ständigt återvänt till artiklarnas resultat och läst helheten för att inte tappa eller förvränga det 

sammanhang yttranden om behov av- och önskemål om ursprungligen kommit ur. Författarna 

fann ett övergripande tema som genomsyrar hela resultatet vilket presenteras i tabell 2. 

         Frågeställning 2, valda artiklars urvalsmetod såsom beskriven i artiklarnas metod del, 

granskades vid strukturering av de metodologiska aspekterna in i tabell som ses i bilaga 1 och 

presenteras i löpande text i resultatet. Den metodologiska aspekten urvalsmetod granskades 

genom att först bearbeta in artiklarnas metod del i tabell, bilaga 1, för att få en förståelse för 

helheten. Därefter lästes delar i artiklarnas metod som beskrev urval. Utifrån Polit & Becks 

(2012) granskningsmall av urvalsmetod valde författarna att presentera och lyfta viktiga delar 

av artiklarnas urval i löpande text. Att organisera information gör det lättare att återfå och 

analysera materialet (Polit & Beck 2012). 

2.6  Forskningsetiska övervägande 

Författarna har förhållit sig till litteraturen så objektivt som möjligt, där inga artiklar uteslutits 

för att de eventuellt inte styrkt författarnas egna åsikter (Forsberg & Wengström 2013). Ordet 

transkulturella patienter har inte använts av författarna då det skulle kunna utgöra en 

stigmatisering av personer. Istället kommer orden: patienter i en transkulturell omvårdnad och 

kulturella möten återfinnas i texten.  

         Tolv av de 13 artiklarna i föreliggande litteraturstudie har erhållit etiskt godkännande.  

3 Resultat 
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Denna litteraturstudie baserar sig på 13 vetenskapliga artiklar med urvalsgrupper: migranter 

och minoritetsgrupper från olika delar av världen och syftar till att beskriva vilka behov och 

önskemål patienter har i den transkulturella omvårdnaden. Resultatet redovisas nedan i 

löpande text där en översikt av samtliga artiklars syfte och huvudresultat presenteras i bilaga 

2. Den metodologiska frågeställningen avseende granskning av valda artiklars urvalsmetod 

redovisas i bilaga 1 och i löpande text. Figur 1 presenterar en översikt av det tema, kategorier 

och subkategorier som framkom i föreliggande litteraturstudie.  

         Tre återkommande kategorier framkom vilka beskriver behov och önskemål från 

patienter i den transkulturella omvårdnaden. Identifierade behov och önskemål patienter har i 

den transkulturella omvårdnaden är: kopplat till kommunikation, bemötande och struktur. De 

behov och önskemål patienter har relaterat till kommunikation är knutna till information, 

språkligt stöd och stöd i samtalet. Struktur berör behov och önskemål kring tillgängligheten 

till vården, tid för vårdmötet och att förstå ett nytt vårdsystem. Behov och önskemål relaterade 

till kommunikation och struktur är starkt kopplade till migrationserfarenheter, att tillhöra en 

minoritetsgrupp i ett samhälle och språkliga barriärer. Uttryckta behov och önskemål av hur 

man som patient vill bli bemött skiljde sig åt, och framstod mer knutna till individen än den 

grupp man härstammar från. Ur de identifierade behov och önskemålen återfanns temat ”se 

mig för den jag är”. 

 
”Se mig för den jag är” 

 
Kommunikation 

 
Bemötande 

 
Struktur 

Behov av: 
-information 
-språkligt stöd 
-att samtala 

Önskemål om: 
-informationens 
utformning 
-språkligt stöd 
-samtalets utformning 

Behov av: 
-av att bli sedd med förståelse 
 
 
 
Önskemål om: 
-hur man vill bli sedd: 
         -med engagemang 
         -kulturellt anpassat 
         eller inte 

Behov av: 
-tid i vårdmötet 
-tillgänglighet 
-att förstå vårdsystemet 

Önskemål om: 
-att ges tid 
-lätt tillgänglighet 
-informeras om 
vårdsystemet 

Figur 1. Översikt av litteraturstudiens tema, kategorier och subkategorier 
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3.1 Kommunikation 
 
Behovet av information från vårdpersonal och hur den är utformad framkom i flera av 

föreliggande litteraturstudies inkluderade artiklar (Doumit & Abu-Saad 2008; Hultsjö et al. 

2011; Komaric et al. 2012; Marshall et al. 2010; Vahabi 2011). Informanterna önskade 

information anpassad till den kultur och bakgrund de kom ifrån och att den ska bygga på 

respekt för kulturella värderingar och trosuppfattning (Doumit & Abu-Saad 2008; Komaric et 

al. 2012; Vahabi 2011). Iranska kvinnor migrerade till Canada framhöll behov av att få en 

bredare information av vårdpersonal än den generella informationen om bröstcancers orsaker 

och risker. De önskade få kunskap om hälsotillstånd och risker som utgjorts innan 

migrationen som exempelvis hur krigsföring och miljögifter kan ha påverkat deras hälsa. Men 

även påverkan och risker med de omständigheter som kan följa efter en migration så som 

stress, depression och utanförskap (Vahabi 2011). Informanterna lyfte också fram önskemål 

av att information ska vara enkel att förstå och lätt att tillgå (Hultsjö et al. 2011; Komaric et 

al. 2012; Marshall et al. 2010; Vahabi 2011), ges genom olika kanaler med förslag på 

dagstidningar, genom samhälls- och trossamfund, på modersmål och i broschyrer (Marshall 

2010; Vahabi 2011). Att information framförs på ett trovärdigt sätt med förankring i säkra 

källor framhölls också som viktigt (Marshall 2010; Vahabi 2011).  

        Språkförbistringar orsakade missuppfattningar kring diagnos, behov av uppföljning och 

att personer uteblev från vårdmöten (Allen et al. 2008). Immigrerade till Kanada från södra 

Asien uppgav i Marshalls (2010) studie att de föredrog att få vård från vårdpersonal som kan 

prata samma språk som en själv. I Allen et al. (2008), Björk Brämberg et al. (2010) och 

Komaric et al. (2012) studier framhöll informanterna tillgången till tolk som viktigt för att 

kunna ge uttryck för sina behov, ställa frågor och förstå informationen i mötet med vården. 

Önskemål fanns också om att tolkservicen bör utökas till att kunna erbjuda en tolk som pratar 

rätt dialekt (Hultsjö et al. 2011; Komaric et al. 2012). För att få ett förtroende för sin tolk 

fanns önskemål av att veta att denne är certifierad (Hultsjö et al. 2011). En kinesisk 

fokusgrupp betonade önskemål om att tolken bör ha medicinsk kunskap (Komaric et al. 

2012).  

         Behovet av en bra kommunikation mellan vårdpersonal och patient i den transkulturella 

omvårdnaden lyftes fram och uttrycktes av varierande undersökningsgrupper: svenska 

immigranter, östeuropeiska- och mellanöstern immigrerade i Sverige, arabisktalande i 

Libanon och afroamerikaner i USA (Björk Brämberg et al. 2012; Björk Brämberg et al. 2010; 

Doumit & Abu-Saad 2008; Komaric et al. 2012; Lori et al. 2012). Behov och önskemål av att 
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bli lyssnad på och få sina intressen bekräftade av vårdpersonalen sa informanterna krävde en 

bra kommunikation mellan vårdpersonal och patient (Lori et al 2012; Björk Brämberg et al. 

2010) och bör innehålla: aktivt lyssnande, att frågor ställs samt tydlighet när det gäller 

diagnoser och behandling med hänsyn till språk, psykosociala och vardagligt liv (Björk 

Brämberg et al. 2012; Lori et al. 2012). I Björk Brämberg et al. (2012) studie framhölls det 

särskilt viktigt att tid ges i vårdmötet till att som patient uttrycka sig, men även att tid ges så 

att vårdpersonalen hinner förstå vad man som patient velat uttrycka (Björk Brämberg et al. 

2010). I studier framkom att informanterna önskade bli sedda av vårdpersonalen ur ett 

individuellt perspektiv där de känner av vem man är som person och utifrån det väljer sina ord 

i samtalet (Björk Brämberg et al. 2012; Doumit & Abu-Saad 2008). Informanter upplevde att 

kroppsspråk är lika viktigt som det talade språket, och önskade att vårdpersonal har en 

medvetenhet kring detta då de kunde ha svårt att utrycka sig med ett talat språk (Björk 

Brämberg et al. 2010).  

3.2 Bemötande 
 
I studier av minoritetsgrupper i USA framhölls behov och önskemål av att bli bemött med 

respekt från vårdpersonalen för sin person, sitt privatliv och ges delaktighet i sin vård (Allen 

et al. 2008; Lori et al. 2012).  Östeuropeiska och mellanöstern immigrerade i Sverige 

uttryckte önskemål av att uppmärksammas och bli tagna på allvar av sin vårdpersonal, då de i 

vården upplevt sig bli behandlade som objekt och inte levande individer (Björk Brämberg et 

al. 2010).  Det beskrevs i perspektivet av minoritetsgrupper i USA en frustration över bristen 

på kontakt med sin vårdpersonal, där informanterna uppgav behov och önskemål av att 

vårdpersonalen lär känna dem och bli ihågkomna (Allen et al. 2008; Lori et al. 2012). 

Kvinnorna i Allen et al. (2008) studie menade att det är särskilt viktigt vid överlämnandet av 

svåra besked att känna sig sedda. Behov och önskemål om att personal inom vården har 

empati och medkänsla uttrycktes som viktigt av turkiska immigranter i Tyskland (Dogan et al. 

2009). Kvinnor från minoritetsgrupper beskrev vikten av att bli bemötta med leende, 

vardagliga artighetsfraser, glädje och öppenhet för att känna sig bekväma i situationen och 

känna att vården ges med medkännande (Guruge et al. 2009; Lori et al. 2012).  

         Önskemål om att bli bemött på samma sätt oavsett etniskt ursprung (Hultsjö et al. 2011) 

och av att bli sedd och förstådd som egen individ, och inte som en del i en homogen grupp 

(Björk Brämberg et al. 2010) framhölls i studier som intervjuat immigrerade till Sverige. I en 

studie av Lori et al. (2012) uttrycktes behov och önskemål om att i mötet med sin 

vårdpersonal bli sedd utifrån en förståelse kring sin kontext. Studier på portugistalande 
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kvinnor i Kanada, sudaneser i Australien och personer från södra Asien i Kanada lyfte fram 

att det fanns behov och önskemål av att vården ges utifrån kulturellt hänsynstagande. Att bli 

tillfrågad om föredraget kön på vårdaren och att hänsyn tas till detta framkom också i dessa 

artiklar (Guruge et al. 2009; Komaric et al. 2012; Marshall et al. 2010). Migranter i en svensk 

studie upplevde det mindre viktigt att bli tillfrågad om önskemål av vårdpersonalens 

könstillhörighet, sin religionstillhörighet och etniska bakgrund i mötet med vården. 

Informanterna lyfte däremot fram behovet av att vårdpersonal är medveten om att man som 

person kan vara påverkad av upplevelsen i samband med migrationen där man önskar att 

vårdpersonalen ska vilja förstå, förvisa sig om ens förväntningar och tidigare sjukvårds 

erfarenhet (Hultsjö et al. 2011).  

         Sudanesiska immigranter i Australien beskrev att de kulturellt sett inte tar egna beslut i 

vården och inte heller tar del av information först, utan istället talar en ledare för den grupp de 

tillhör eller äldsta mannen i familjen med vårdpersonal. De yngre informanterna i denna 

studie (Sneesby et al. 2011) önskade själva få vara beslutfattande i sin vård, delges sanningen 

och inte ha någon inblandning av sin grupp oavsett kultur. Även arabisktalande kvinnor i 

Libanon betonade vikten av att få samtala om sin sjukdom öppet och delges sanningen om sin 

situation (Doumit & Abu-Saad 2008).  Informanter berättade att familjen i olika kulturer har 

olika stor roll, de upplevde ett behov och önskemål av att vården behöver anpassa 

rekommenderade livsstilsförändringar utifrån kulturella aspekter och involvera familjen 

(Komaric et al. 2012). 

         Från perspektivet av immigranter och personer med språkliga och kulturella skillnader 

från de länder de lever i framhölls behovet av att möta personal inom vården som tränats i 

eller har kunskap om olika värderingar och vanor (Dogan et al. 2009; Komaric et al. 2012; 

Lee et al. 2008). Detta framhölls även i Komaric et al. (2012) studie där informanterna 

upplevt det som ett större behov i vårdandet av personer från religiöst och politiskt instabila 

områden, men att behovet av ökad kulturell kompetens behövs i hela hälsovårdssystemet. En 

svensk studie lyfte fram hur immigranter i den svenska vården upplevt ett behov av att 

personalen är tränad i att se hela människan med en egen historia (Björk Brämberg et al. 

2010). Artiklarna i föreliggande litteraturstudie har gentemot varandra fått varierande resultat 

på huruvida det finns behov och önskemål av kulturellt anpassad vård. 

3.3  Struktur  
 
Informanter uttryckte att de som migranter har svårt att tillgodose sig vården då de inte alltid 

förstått hur vårdsystemet fungerar och lyfte också att de önskar bli informerade om vilken 
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vård de kan erbjudas och vart den vården ges (Komaric et al. 2012; Marshall et al. 2010). 

Portugistalande kvinnor i Toronto beskrev hur för- och efter migration kan ha en negativ 

påverkan på deras hälsa och även försvåra tillgängligheten till vården, de påtalade också ett 

behov av att sjuksköterskan har en medvetenhet om detta (Guruge et al. 2009). 

Portugistalande kvinnor i Toronto upplevde att deras behov av vård lättare blev tillgodosett 

genom att sjuksköterskor kom till dem i en mobil vårdenhet och fortsatt önskade denna 

lättillgänglighet till vården (Guruge et al. 2009).  Immigrerade till Sverige i Hultsjö et al. 

(2011) studie hade upplevt att det som immigrant kunde vara svårt att lita till personalens 

sekretess och vad den innebär relaterat till hemlandets vårdstruktur vilket gjort vården svår 

tillgänglig. Informanterna uppgav vidare att de här har behov av- och önskar att vårdpersonal 

informerar om hur det nya samhällets vårdstruktur fungerar och är uppbyggt (Hultsjö et al. 

2011). Vårdens tillgänglighet var också kopplad till den tid varje patient gavs med sin 

vårdgivare, då immigranter upplevt att de har behov av mer tid för att hinna göra sig förstådda 

och att hinna förstå (Brämberg et al. 2010; Hultsjö et al. 2011; Marshall et al. 2010). För att 

vården ska vara tillgänglig behöver vårdpersonal ha en medvetenhet kring de förväntningar 

personer har på vården (Guruge et al. 2009). Kvinnor från minoritetsgrupper i USA och 

turkiska immigranter i Tyskland uttryckte att de önskar en vård som är hälsoförebyggande 

och preventiv där de förväntar sig vårdande före botande (Dogan et al. 2009; Guruge et al. 

2009).  

3.4 Granskning av den metodologiska aspekten urvalsmetod  
 
Här sammanställs en granskning av de 13 inkluderade artiklarnas urvalsmetod.  Artiklarna 

presenteras utifrån urvalsmetod som översiktligt presenteras i löpande text.  

         Åtta av 13 artiklar har använt sig av bekvämlighetsurval: Björk Brämberg et al. (2010), 

Guruge et al. (2009), Komaric et al. (2012), Lee et al. (2008), Lori et al. (2012), Marshall et 

al. (2010), Sneesby et al. (2011) och Vahabi (2011). En av dessa artiklar använde 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval som är en variant av bekvämlighetsurval (Vahabi 

2011). Dogan et al. (2009) anger att de på sina två olika informantgrupper använt sig av 

randomiserat urval men av beskrivningen framgår att man använt sig av 

bekvämlighetsurval.  Konsekutivt urval har använts i en artikel (Björk Brämberg et al. 2012). 

Tre använde sig av ändamålsenligt urvalsmetod (Allen et al 2008; Doumit & Abu-Saad 2008; 

Hultsjö et al. 2011). Samtliga artiklar har en kvalitativ ansats. 

       Björk Brämberg et al. (2010), Guruge et al. (2009) och Lori et al. (2012) har gjort 

bekvämlighetsurval genom att rekrytera från utvalda verksamheter så som 
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kommunalhemsjukvård, en mobil mödravårdsenhet och mödravårdscentraler. Björk 

Brämberg et al. (2010) syftar till att undersöka fenomenet patient deltagande i kontexten av 

den Svenska hälso- och sjukvården från perspektivet hos immigranter med ett icke flytande 

svenskt språk. Guruge et al. (2009) syftar till att beskriva informanternas upplevelse av den 

mobila mödravårdsenheten. Hur informanterna inbjudits att delta framgår inte av 

beskrivningen i varken Björk Brämberg et al. (2010) eller Guruge et al. (2009) studier. Lori et 

al. (2012) beskriver att de genomfört rekryteringen genom att flyers med ett gratis 

telefonnummer för anmälan av deltagande lades ut i väntrum och delades ut av personal. 

Syftet med studien var att beskriva karaktärsdrag hos vårdpersonal som ansågs viktiga för 

informanterna. 

            Komaric et al. (2012), Lee et al. (2008), Marshall et al. (2010) och Sneesby et al. 

(2011) har genomför bekvämlighetsurval genom att hitta informanter med hjälp av 

samhällsorganisationer arbetandes för den grupp av informanter de sökt.  Komaric et al. 

(2012) syfte var att beskriva utmaningen personer från CALD Communitys (samhällsgrupper 

kulturellt och språkligt skilda från övriga australiensiska samhället) möter i vård och 

behandling av kroniska sjukdomar. Även vilka barriärer de upplever för tillgång till vården. 

hur den genomförts beskrivs inte (Komaric et al. 2012).  

         Lee et al. (2008) studiens syfte var att erhålla och på djupet diskutera problem vid 

mental ohälsa i förhållande till status, barriärer och potentiella lösningar för immigranter som 

kom före 16 års ålder (1,5 generationen) och andra generationens immigranter (födda i USA). 

Marshall et al. (2010) undersökte hur kines- och punjabitalande immigranter i Canada 

föreställde sig ouppfyllda vårdbehov och om deras erfarenheter till primärvården är relaterade 

till ouppfyllda vårdbehov. Sneesby et al. (2011) syftade till att erhålla kunskap för att kunna 

stötta vårdpersonal inom palliativvård i att möta behoven hos sudanska personer i Australien i 

deras döende och sorgearbete med sin studie. Beskrivning av hur informanterna rekryterats 

står inte beskrivet i någon av Komaric et al. (2012)  Lee et al. (2008), Marshall et al. (2010) 

eller Sneesby et al. (2011) studier. 

         Två av artiklarna i föreliggande studie har gjort ett bekvämlighetsurval genom att 

annonsera och rekrytera på offentliga platser så som: hårsalonger, shoppingcentrum, 

likalatidningar och utanför sjukhus (Dogan et al. 2009; Vahabi 2011). Vahabi (2011) önskade 

att fånga informanter vilka kan lyfta behovet av information kring bröstcancer och 

mammografi och i vilken form de vill motta den. Det beskrevs också att man frågat kvinnorna 

om de känner ytterligare personer som skulle kunna delta vilket tyder på att man även använt 

ett snöbollsurval. Dogan et al. (2009) ämnade belysa vilka problem turkiska immigranter och 
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tysk sjukvårdspersonal möter i den transkulturella vården och om dessa problem utgör några 

etiska konsekvenser. Författarna anger urvalet vara randomiserat, av rekryteringen av patient 

informanter framgick det dock vara ett bekvämlighetsurval då man frågade de som passerat 

rekryteringsplatsen om deltagande eller att författarna haft kännedom om dem (Dogan et al. 

2009).  

         Björk Brämberg et al. (2012) bjöd in åtta kommunala vårdcentraler att delta, här 

definierade man också vad en vårdcentral är. En vårdcentral hade möjlighet att delta vars 

upptagningsområde och population beskrevs. Endast en av diabetessjuksköterskorna var i 

kontakt med immigranter och kunde delta, vilket studiens författare själva beskrev kunde vara 

för få.  I rekryteringen av patienter användes ett konsekutivt urval där författarna under en 

viss period tillfrågade alla patienter som svarade under inklusionskriterierna och besökte 

sjuksköterskan. Vid tillfrågan om deltagande gavs också information om studien (Björk 

Brämberg et al. 2012). 

       Allen et al. (2008), Doumit & Abu-Saad (2008) och Hultsjö et al. (2011) har använt sig 

av ändamålsenligt urval där de låtit vårdpersonal på enheter som tar emot den grupp av 

informanter man önskar, få identifiera personer som skulle kunna ge bästa möjliga 

information utifrån syftet, dessa har sedan kontaktats för vidare deltagande.  Allen et al. 

(2008) ville förstå faktorer som underlättar eller försvårar mottagandet av en diagnos efter ett 

patologiskt mammogram bland kvinnor med varierande etnicitet och låg inkomst. Doumit & 

Abu-Saad (2008) syftade till att beskriva och tolka fenomen kring kommunikation erfaren av 

libanesiska cancersjuka kvinnor i palliativt skede (Doumit & Abu-Saad 2008).  Hultsjö et al. 

(2011) ville identifiera huvudkomponenterna i vården av immigranter med psykos i Sverige. 

4 Diskussion 
 
4.1 Huvudresultat 
 
Patienter inom den transkulturella omvårdnaden lyfter behov och önskemål i vården med 

kommunikation, bemötande och struktur. De behov och önskemål patienter har relaterat till 

kommunikation är knutna till information, språkligt stöd och stöd i samtalet av 

vårdpersonalen. Information behöver vara enkel att ta till sig och lätt att tillgå samt vara 

individanpassad. Tillgång till tolk framhölls som viktig i det språkliga stödet för att kunna ge 

uttryck för sina behov och önskemål och att förstå. Som patient i den transkulturella vården 

framhölls det som nödvändigt med bra kommunikation med vårdpersonalen. Strukturen berör 

tillgängligheten till vården. För att kunna ta del av ett nytt vårdsystem som skiljer sig från 
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individens språkliga och kulturella bakgrund behöver patienter information om hur systemet 

fungerar av vårdpersonalen. Tillgänglighet innefattar också att tiden vid varje vårdmöte 

anpassas så att patienter hinner göra sig förstådda och att de hinner förstå.  Behov och 

önskemål relaterade till kommunikation och struktur är starkt kopplade till 

migrationserfarenheter, att tillhöra en minoritetsgrupp i ett samhälle och språkliga barriärer. 

Uttryckta behov och önskemål av hur man som patient vill bli bemött av sin vårdpersonal 

skiljde sig åt och framstod mer knutna till individen än gruppen. 

4.2 Resultatdiskussion  

4.2.1 Resultatdiskussion vilka behov upplever patienter att de har av vården 
inom den transkulturella omvårdnaden 
 
I föreliggande litteraturstudie framkom varierande resultat avseende patienters behov och 

önskemål av att bli bemött utifrån etnicitet och kultur (Björk Brämberg et al. 2010; Guruge et 

al. 2009; Hultsjö et al. 2011; Komaric et al. 2012; Lori et al 2012; Marshall et al. 2010). I de 

studier som lyft behov och önskemål av att bli bemött lika oavsett etnicitet framgick det som 

mindre viktigt att sjuksköterskan frågar om religiositet, etnisk bakgrund och kulturella, 

betingelser i vårdmötet (Björk Brämberg et al. 2010; Hultsjö et al. 2011). I de studier där 

behovet av att bli sedd i sin kontext uttrycktes, framhölls istället vikten av att bli tillfrågad om 

kulturella aspekter såsom önskemål om kön på vårdaren (Guruge et al. 2009; Komaric et al. 

2012; Lori et al 2012; Marshall 2010).  Socialstyrelsen (2011) beskriver i rapporten ”Ojämna 

villkor för hälsa och vård: Jämlikhetsperspektiv på hälso- och sjukvården” att de finner 

skillnader i behov av kulturell kompetens i de studier de granskat. I en av socialstyrelsen 

granskad studie framhålls att en minoritetsgrupp uppgett att de avstår från vårdmöten när de 

upplever att vårdpersonalen har för liten kunskap om deras kultur och bakgrund. Vidare 

uttryckte personer från samma minoritetsgrupp i en annan av de studier Socialstyrelsen 

granskat i sin rapport att de inte upplevt att vårdpersonal behövde kunskap om deras kultur 

och bakgrund utan att de önskade bli bemötta som individer istället för representanter för sin 

minoritetsgrupp. Vidare framhåller Socialstyrelsen (2011)  att gemensamt i båda de granskade 

studierna var att personer inom minoritetsgruppen upplevt sig diskriminerade men huruvida 

kulturell kompetens skulle förbättra det uttrycktes inte. I föreliggande studie framkom både 

behov av att vårdpersonal ska vara kulturellt tränad och ha en kulturell kompetens (Dogan et 

al. 2009; Komaric et al. 2012; Lee et al. 2008) men även behov av att de ska ha förmåga att se 

hela människan (Björk Brämberg et al. 2010). International Council of Nurses (2012) och 
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Kikuchi (2005) menar att det är nödvändigt för en sjuksköterska att kunna se individen i dess 

kulturella kontext men lyfte fram att det viktigaste är att se och att vara tillgänglig för olika 

personers behov oavsett kultur. Först då kan sjuksköterskor närma sig de barriärer och 

orättvisor som finns gentemot olika människor i vården.  

        Williamson & Harrison (2010) beskriver i sin litteraturstudie att forskning inom området 

tenderar att lyfta vikten av att sjuksköterskan ska ha kunskap om specifika gruppers kultur för 

att sedan kunna applicera detta på enskilda individer. Vidare beskrivs hur detta sätt att 

förhålla sig till kulturell kunskap kan leda till att stereotypisera personer och missar att kunna 

identifiera individens behov i omvårdnaden (Williamson & Harrison 2010). En svensk studie 

(Björk Brämberg & Nyström 2010) gjord på immigrerade personer drar samma slutsats som 

Williamson & Harrison (2010) och menar att syftet med en god omvårdnad för personer med 

immigrantbakgrund inte nödvändigtvis behöver bottna i att sjuksköterskan har en kunskap om 

kulturella skillnader. Här påpekar de istället vikten av att se varje individs livshistoria (Björk 

Brämberg & Nyström 2010). Detta framkommer även i Vandenbergs (2010) studie som 

betonar att sjuksköterskan i strävan om att lära sig om kulturella skillnader missar att se på 

likheter mellan kulturer och människor. Vidare menar Vandenberg (2010) att för att förstå den 

komplexitet och det utanförskap det kan innebära att vara från en annan etnicitet eller 

minoritet hjälper det inte alltid att som sjuksköterska ha en förståelse för och kunskap om 

patientens kulturella bakgrund.  

         Williamson & Harrison (2010) beskriver vidare att forskning som utgår från personers 

etnicitet och modersmål, framhåller personens kultur som statisk och oföränderlig och faller i 

beskrivningen av skillnader inom gruppen. I Björk Brämberg et al. (2010) studie på 

immigrerade personer till Sverige framkom fler olikheter inom gruppen än likheter. Flera av 

föreliggande studies artiklar har som syfte att beskriva en viss grupps behov utifrån 

nationalitet och språk. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) strävar efter att undvika 

etnocentrism där majoritetskulturens värderingar får bestämma insatser och planering av 

dessa. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska sjuksköterskan ha en kulturell 

medvetenhet och se varje individ som unik och att dennes behov och önskemål ska fokuseras 

på. 

         Vandenberg (2010) menar att kunskap om kulturella skillnader inte lär sjuksköterskor 

att se de faktorer som kan bidra till att försvåra tillgängligheten till vården för vissa grupper. 

Det som framhölls var patienters bristande språkförståelse och förståelse för hur vårdsystemet 

fungerar. Socialstyrelsen (2011) anger språksvårigheter som en orsak till sämre upplevd hälsa. 

Allen et al. (2008), Björk Brämberg et al. (2010), Komaric et al. (2012) och Marshall et al. 



	  

19	  
	  

(2010) beskrev behoven av språkligt stöd och stöd i att förstå ett nytt vårdsystem. Dessa 

behov är förankrade i migrationserfarenheter, att tillhöra en minoritetsgrupp och bristande 

språkfärdigheter snarare än till personens kulturella bakgrund.  

         Enligt Socialstyrelsen (2011) försvårar språkliga barriärer migranters och 

minoritetsgruppers tillgång till information om hälsa men även information om hälso- och 

sjukvården. Därför leder barriärerna till minskade möjligheter att uppnå en bra hälsa. 

Socialstyrelsen beskriver även att de som inte har svenska som modersmål i lägre grad än 

övriga känner sig informerade, respekterade och delaktiga. Det överensstämmer med 

föreliggande litteraturstudiers resultat där informanterna lyft fram att språkförbistringar 

orsakar uteblivna vårdmöten, missuppfattningar kring diagnos och försvårar möjligheten att 

göra sig förstådd (Allen et al. 2008; Marshall 2010). Taylor et al. (2012) visar i sin studie att 

vårdpersonal upplevt att vårdmöten med personer där det föreligger språkliga barriärer kräver 

mer tid än de annars gör. Detta för att personalen ska hinna göra sig förstådda och hinna förstå 

sin patient. Studierna av Allen et al. (2008), Björk Brämberg et al. (2010), Hultsjö et al. 

(2011), Komaric et al. (2012) och Marshall (2010) framhöll betydelsen av tillgång till tolk för 

en bra kommunikation med sjuksköterskan. Informanterna i föreliggande studie (Björk 

Brämberg et al. 2012; Björk Brämberg et al. 2010; Doumit & Abu-Saad 2008; Komaric et al. 

2012; Lori et al. 2012) lyfte fram behovet av att bli sedda och bemötta med empati och 

respekt samt att bli ihågkomna av sjuksköterskan.  

4.2.2 Teoretisk anknytning  
 

Leiningers teori betraktar och förklarar människors olika behov utifrån den kulturen man 

kommer ifrån. Kultur är inlärd och förs vidare från generation till generation (Leininger & 

McFarland 2002). Funna behov i föreliggande litteraturstudie berör struktur, kommunikation 

och bemötande och kan kanske snarare förklaras utifrån en migration eller att vara från en 

kultur skild från majoritetskulturen i det land man bor snarare än till den kultur man 

härstammar ifrån. Framkomna behov kan ses som universella och oberoende av personers 

specifika kultur.  Hur man som person vill bli bemött av vården framstår vara individuellt. 

         Till skillnad från Leiningers teori med grund i kulturen tar Travelbees omvårdnads teori 

sin grund i individen och ser på kultur som en av alla de olika aspekter som påverkar 

människan. Travelbees teori förefaller för författarna till föreliggande studie som ett bättre 

redskap för sjuksköterksan att använda i omvårdnaden för att möta funna behov. 
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         Travelbees omvårdnadsteori (Kirkevold 1992) bygger på att människan är unik och 

oersättlig, olik alla andra och påpekar att personens uppfattning om sjukdom och lidande 

påverkas av den kultur en person kommer ifrån. Men omvårdnadstänkandet i hennes teori är 

först och främst inriktat på individen. Omvårdnadsteoretiker Travelbee tar avstånd ifrån att 

generalisera personer till patientgrupper och understryker att omvårdnaden skall ges utifrån 

den enskilda individen. Travelbees teori handlar om att etablera en mellanmänsklig relation 

mellan sjuksköterska och personen och lägger stor vikt vid empati som beskrivs som 

förmågan att kunna förstå det psykologiska tillstånd personen befinner sig i. Travelbee hävdar 

att kommunikationen mellan sjuksköterskan och den person hon vårdar är av stor vikt för att 

kunna ge omvårdnad utifrån personens behov. Travelbee säger att det centrala i omvårdnad är 

personens subjektiva upplevelse. Hälsa betraktar Travelbee som individens bedömning av sitt 

fysiska-emotionella- och andliga tillstånd (Kirkevold 1992). 

4.2.3 Granskning av vald metodologisk aspekt: urvalsmetod  
 
Samtliga valda artiklar i föreliggande litteraturstudie hade en kvalitativ ansats. En kvalitativ 

ansats syftar till att fånga mening och lyfta upplevelser där fokus inte ligger på huruvida dessa 

är generaliserbara utan bara att de finns (Polit & Beck 2012). I denna ansats används oftast ett 

mindre antal informanter än det antal deltagare som används i kvantitativa studier (Henricson 

2012). Polit & Beck (2012) menar att även ett litet urval informanter kan bidra med stor 

mängd innehållsrik data, där det också är nödvändigt i kvalitativa studier att finna mesta 

möjliga information ur de informanter man har. Sju av de 13 valda artiklarna i föreliggande 

studie har använt sig av ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval är ett snabbt, effektivt 

och ekonomiskt sätt för forskaren att rekrytera informanter. En svaghet i denna metod är att 

den inte alltid tillhandahåller de mest informationsrika informanterna (Polit & Beck 2012).  

Björk Brämberg et al. (2010), Guruge et al. (2009), Komaric et al. (2012), Lee et al. (2008), 

Lori et al. (2012), Marshall et al. (2010) och Sneesby et al. (2011) har rekryterat via specifika 

kliniker eller organisationer arbetandes med den grupp man söker informanter ur. Polit & 

Beck (2012) menar att bekvämlighetsurval kan fungera bra vid rekrytering via organisationer 

för att fånga specifika eller svåråtkomliga grupper eller informanter från en särskild klinik. 

Här anser författarna att en svaghet kan vara det beroende patienter har gentemot sin 

vårdgivare. Guruge et al. (2009) rekryterade sju informanter och fyra sjuksköterskor från en 

mobil mödravårdsenhet, data samlades in via observationer och intervjuer. I detta fall 

funderar författarna kring hur beroendeställningen och vetskapen om att sjuksköterskan med 
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stor sannolikhet kan ha förstått vad informanten svarat i intervjun, kan ha påverkat resultatet? 

Guruge et al. (2009) fick ett resultat som visar att patienterna på den mobila 

mödravårdsenheten är mycket nöjda och tillfredsställda med den vård de mottar av 

sjuksköterskorna. Polit & Beck (2012) framhåller vikten av att forskarna har kunskap om den 

sättning man söker informanter från.  

         Tre studier (Lori et al. 2012; Sneesby et al. 2011; Vahabi 2011) har låtit informanterna 

själva anmäla intresse. För att ta Lori et al. (2012) som exempel; Med syfte att beskriva vilka 

karaktäristika gravida afroamerikanska kvinnor identifierar som viktiga hos vårdpersonal, 

rekryterades informanter med hjälp av flyers i väntrum och utanför specifika kliniker. En risk 

i detta kan vara att endast de med engelsk språkförståelse kan ta del av och anmäla intresse till 

studien. Har då dessa kvinnor högre utbildning? Eller är de bättre integrerade i samhället? 

Detta skulle kunna ge påverkan på studiens resultat, Socialstyrelsen (2011) och Taylor et al. 

(2012) skriver att en persons språkförståelse påverkar vilka behov personen har i vården. Å 

andra sidan skriver Polit & Beck (2012) att rekrytera genom självanmälan kan vara ett bra sätt 

att fånga annars svåråtkomliga personer. Ett annat sätt att få informanter från svåråtkomliga 

grupper kan vara att använda ett snöbollsurval genom att låta informanterna rekommendera 

nya informanter (Polit & Beck 2012). Som svaghet i denna metod kan vara att den kan ge en 

onyanserad informantgrupp där de tidigare informanternas förtroende och uppfattning om 

forskaren/forskarassistenten kan påverka senare informanter (Polit & Beck 2012). Vahabi 

(2011)  har använt snöbollsurval för att kunna fånga ytterligare informanter (iranska kvinnor i 

Toronto, utan erfarenhet av bröstcancer).  

         Ändamålsenligt urval bygger på att informanter handplockas av forskare som har 

kunskap om just den populationen. Metoden används ofta då man syftar till att med hjälp av 

experter i en viss fråga belysa exempelvis behov (Polit & Beck 2012). Tre av föreliggande 

studies artiklar (Allen et al. 2008; Doumit & Abu-Saad 2008; Hultsjö et al. 2011) har använt 

ett ändamålsenligt urval. Detta ser författarna som en styrka då de valt ut informanter som 

bäst kunnat svara mot studiens syfte och frågeställningar.  

         Björk Brämberg et al. (2012) är den enda i föreliggande litteraturstudie vald artikel som 

använt sig av ett konsekutivt urval. Konsekutivt urval används traditionellt i forskning med 

kvantitativ ansats. Författarna anser det vara en bra urvalsmetod för studien (Björk Brämberg 

et al. 2012) även om de har en kvalitativ ansats, dels för att de fann informanter, fick en bredd 

i informanternas sociodemografiska data och att den innebär en minskad risk för felkällor 

jämfört med bekvämlighetsurval (Polit & Beck 2012).   

       Dogan et al. (2009) syftar till att beskriva vilka problem turkiska immigranter och tyska 
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sjuksköterskor möter i den transkulturella omvårdnaden och om dessa problem utgör några 

etiska implikationer. I studien inkluderades 150 informanter vilket inom den kvalitativa 

forskningen är att anse som en stor grupp, de benämnde även de rekryterade för deltagare 

vilket är vanligare inom den kvantitativa forskningen (Polit & Beck 2012). Vidare beskriver 

Dogan et al. (2009) att rekryteringen gjorts genom ett randomiserat urval, av beskrivningen 

framstår det för författarna snarare vara bekvämlighetsurval. Författarna har funderat över om 

detta kan bero på språkförbistring eftersom det i slutet av artikeln riktas ett tack till dem som 

hjälpt till att översätta texten. Författarna anser det vara en svaghet att på ett otydligt sätt 

blanda kvalitativa och kvantitativa begrepp då det gör det svårt att tolka resultatet (Polit & 

Beck 2012). I artikeln har Dogan et al. (2009) väl beskrivit hur rekrytering och datainsamling 

genomförts, vilket ändå gjort det möjligt för författarna att själva bedöma vilka metoder som 

använts. Enligt Polit & Beck (2012) är det en styrka att i studier presentera ett välbeskrivet 

tillvägagångsätt för rekrytering av informanter. I föreliggande studie framkom en variation i 

hur väl artiklarna beskrivit tillvägagångsättet vid rekryteringen av informanter, och författarna 

anser det som en svaghet att inte ha presenterat tillvägagångsättet för att fånga informanter till 

studierna (Polit & Beck 2012). Att inte klart och tydligt ge en beskrivning av tillvägagångsätt 

vid rekrytering kan innebära svårigheter i att som läsare använda resultatet i kvalitativa 

studier. Eftersom kvalitativa artiklar inte ämnar vara generaliserbara är det av stor vikt för 

överförbarheten att rekryteringen finns välbeskriven (Polit & Beck 2012).  

         För att möjliggöra överförbarhet från kvalitativa studier, måste läsaren ges möjlighet att 

bedöma hur informanter rekryterats och vilka personer som ingått i undersökningsgruppen 

utifrån data beskrivande exempelvis ålder, kön, utbildningsnivå, anställning och så vidare 

(Polit & Beck 2012). Tolv av föreliggande studies inkluderade artiklar återger 

sociodemografisk data på undersökningsgruppen. Detta anser författarna vara en styrka (Polit 

& Beck 2012) speciellt eftersom studierna framhåller behov från migranter och 

minoritetsgrupper där Ahmadi (2008) betonar att kulturen bara är en av många faktorer som 

har betydelse för uppfattningar och agerande, andra faktorer av betydelse är ålder, utbildning, 

samhällsekonomiska- och miljöbetingade faktorer. 

4.3 Metoddiskussion 
 
Utifrån syfte och frågeställningar har föreliggande litteraturstudie gjorts med en beskrivande 

design. Forsberg & Wengström (2013) menar att syftet med en litteraturstudie är att beskriva 

det nuvarande kunskapsläget inom ett visst område. Arbetet inleddes med att utifrån syfte och 

frågeställningar välja söktermer. Författarna valde att använda sig av MeSH- termer och 
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CINAHL headings för att förfina sökningen (Forsberg & Wengström 2013). Totalt har fyra 

söktermer som är CINAHL headings och MeSH- termer använts och två fritextsökningar. 

Söktermen ”immigrants” har används i CINAHL, vilken är en heading, i PubMed har istället 

”emigrants and immigrants” används för att det är motsvarigheten i MeSH-term. För att 

ytterligare begränsa sökningen har författarna använt sig av fritextsökning och den booleska 

söktermen AND (Polit & Beck 2012).  Polit & Beck (2012) beskriver att PubMed och 

CINAHL är två för sjuksköterskor viktiga databaser som täcker stora delar av 

omvårdnadsforskning och har därför valts av författarna. Då sökning på termen ”immigrants” 

i kombination med fritextsökningen ”patient” AND ”needs” i CINAHL gav sex valda artiklar 

anser författarna detta vara en bra term utifrån vårt syfte. Övriga söktermer genererade endast 

en vald artikel vardera, vilket författarna ser som en svaghet. Kanske borde den term som gav 

bra utfall även använts i andra databaser så som Scopus. En provsökning i Scopus gjord i 

efterhand med våra begränsningar och med ”immigrants” AND ”patient” AND ”needs” gav 

ett utfall på 483 träffar. Manuell sökning i vald källas referenslista användes för att hitta fler 

artiklar som beskrev behov fångade i en svensk kontext (Forsberg & Wengström 2013). 

         Urvalskriterierna valdes utifrån syftet att vilka behov patienter upplever att de har av 

vården inom den transkulturella omvårdnaden. Valda urvalskriterier för artiklarna var: 

publicerade efter 2008, på engelska med abstrakt och fulltext skall finnas fritt tillgängliga via 

högskolan i Gävles databaser, samt att sökorden skulle återfinnas i titel eller abstrakt. En 

svaghet i dessa urvalskriterier kan vara att informationsrik information som är äldre än från 

2008 inte kom med. Då föreliggande litteraturstudies resultat visade på grundläggande behov 

och önskemål av bra bemötande och förståelse, samt strukturellt och kommunikativt stöd kan 

dessa behov antas vara liknande över tid. Valet av begränsningen till 2008 gjordes utifrån att 

författarna då ville fånga aktuell forskning utifrån förståelsen av att världen blir allt mer 

globaliserad och ställer nya krav på sjuksköterskan (Maier-Lorentz 2008). Ytterligare en 

svaghet kan vara att artiklarna skulle funnits fritt tillgängliga, eftersom att fler artiklar kan ha 

gått förlorade då de inte funnits fritt tillgängliga.  

         Författarna gjorde ingen begränsning vid sökning av artiklar utifrån ansats, endast 

kvalitativa artiklar visade sig svara mot syftet. Föreliggande litteraturstudies resultat bygger 

på artiklar som inte syftar till att vara generaliserbara men som beskriver upplevelser. Då 

författarna ämnade beskriva patienters behov, anser de inte detta vara en svaghet. (Polit & 

Beck 2012).  

         Artiklarnas titel och abstrakt lästes tillsammans och artiklar valdes därefter ut. 

Författarna anser att det kan vara en svaghet att endast utgå från abstrakt och titel då de inte 
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alltid stämmer väl överens med innehållet. Som svaghet i detta skede upplevde författarna den 

egna förmågan och vanan av att läsa artiklar. En av de först valda artiklarna togs bort efter det 

att författarna läst artikeln i sin helhet då det framgick att den var skriven med ett 

sjuksköterskeperspektiv, vilket inte framgick i titel eller abstrakt. Att författarna saknar vana 

utgör en återkommande svaghet under arbetet med föreliggande litteraturstudie, detta gäller 

även vanan av att läsa på engelska. Med större erfarenhet kanske urvalet och resultatet hade 

blivit ett annat. Litteratursökning och urval resulterade i 13 valda artiklar. Delar ur valda 

artiklar som svarade mot föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar plockades ut 

för vidare bearbetning. Under granskningen framkom behov relaterade till socioekonomiska 

aspekter, vilka författarna valt att inte lyfta in då dessa inte tillgodoses av sjuksköterskans 

omvårdnad utan faller under socialpolitiska åtgärder och inte svarar mot syftet. Vandenberg 

(2010) framhåller att det finns en problematik i att bara se på behov och barriärer hos personer 

från kulturellt skilda bakgrunder än sjuksköterskans egen då dessa lätt kopplas till de 

kulturella och inte till de socioekonomiska förhållanden personen lever under. Vidare 

beskriver Vandenberg (2010) vikten av att som sjuksköterska arbeta på individnivå och att se 

hela människan men framhåller att en god omvårdnad också kräver arbete med dessa frågor 

på samhälls- och organisationsnivå. Socialstyrelsen (2011) framhåller att som en del i sin 

satsning för ökad jämlikhet i vården öka fokus i sjuksköterskeutbildningen på omfattning och 

orsaker till socioekonomiska skillnader i ohälsa och vårdbehov.  

         Författarna använde en modell presenterad i Polit & Beck (2012) för att granska 

artiklarnas metodologiska aspekt och strukturera in valda artiklars metod, syfte och 

huvudresultat i tabeller se bilaga 1 och 2. Data har analyserats både individuellt och 

gemensamt med hjälp av strukturering vilket gjort det lättare för författarna att finna 

subkategorier som delats in i kategorier (Polit & Beck 2012). Båda författarna fann samma 

kategorier vilket kan ses som en styrka i analysen av data.  

         Tolv av valda artiklar är etiskt godkända vilket av författarna ses som en styrka då man 

enligt Polit & Beck (2012) kan förutsätta att studien arbetat utifrån etiska överväganden. 

Vidare beskrivs att grundläggande etiska principer inom omvårdnadsforskning innebär en 

skyldighet för forskaren att minimera skada och maximera fördelar för informanten (Polit & 

Beck 2012). Detta är särskilt viktigt vid forskning på personer från utsatta grupper. Här kan 

det ses som en svaghet att föreliggande litteraturstudie använt sig av en artikel som inte 

innehar etiskt godkännande. Artikelns författare Dogan et al. (2009) menar att den typ av 

studie de gjort inte behöver etiskt godkännande och hänvisar detta till att sociodemografisk 

data inte samlats in. Författarna anser att etiskt godkännande skulle kunna ha utgjort en bra 
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inklusionskriterie. Återkommande i arbetet används ordet patient, detta för att förtydliga i 

vilken roll personen befinner sig i, genom att en patient är en person i kontakt med vården. 

4.4 Kliniska implikationer och fortsatt forskning 
 
De 13 valda artiklarna i föreliggande litteraturstudie beskriver vilka behov och önskemål 

patienter upplever att de har inom den transkulturella omvårdnaden, uttryckt av personer som 

immigrerat till- eller personer från minoritetsgrupper i Kanada, USA, Australien, Libanon, 

Tyskland och Sverige. Resultatet representerar således behov och önskemål fångade ur ett 

internationellt perspektiv. Eftersom Björk Brämberg & Nyström (2010), ICN:s etiska koder 

för sjuksköterskor (International Council of Nurses 2012), Kikuchi (2005), Vandenberg 

(2010) och Williamson & Harrison (2010) framhåller vikten av att sätta individen och dennes 

behov framför kulturellt betingade behov kan det antas att identifierade behov i föreliggande 

litteraturstudie kan lyftas in i en svensk kontext, då de har upplevts av någon (Polit & Beck 

2012). En studie (Nkulu Kalengayi et al. 2012) visar att sjukvårdspersonalen upplever att de 

specifika behov migranter har av vården handlar om vårdstruktur, kommunikativt stöd och att 

mötet mellan sjukvården och individen påverkas av dennes egen livshistoria. Studiens (Nkulu 

Kalengayi et al. 2012) resultat överensstämmer väl med föreliggande litteratur studie vilket 

stärker möjigheten till överförbarhet till en svensk kontext. Det som eventuellt talar emot är 

att de artiklar vilka lyfter en svensk kontext (Björk Brämberg et al. 2010; Hultsjö et al. 2011) 

skiljer sig i uttryckta behov vad gäller hur man vill bli bemött mot de artiklar som inte 

beskriver en svensk kontext (Guruge et al. 2009; Komaric et al. 2012; Lori et al 2012; 

Marshall 2010). Således anser författarna att mer forskning behövs där man lyfter patienters 

behov inom den transkulturella omvårdnaden i en svensk kontext. World Health Organisation 

(WHO) (2010) och Socialstyrelsen (2011) framhåller socioekonomiska förhållanden som 

bidragande orsaker till ohälsa och vårdbehov. Att socioekonomiska faktorer påverkar vilka 

behov personer har i vården skulle kunna försvåra överförbarheten från föreliggande 

litteraturstudies resultat till svenskt kontext då länders samhällsstrukturer skiljer sig åt.  WHO 

(2010) beskriver emellertid att personer från migrant- och minoritetsgrupper generellt sett är 

sämre integrerade i samhället och löper större risk för ohälsa.  

        I fokus för omvårdnaden står en människa (Kristoffersen et al. 2009). Som sjuksköterska 

är man omvårdnadsansvarig och arbetar i direkt kontakt med patienten vars behov och 

önskemål ska tillgodoses. Denna litteraturstudies resultat klargör vikten av att se varje individ 

som en unik person olika alla andra och att man som sjuksköterska måste förhålla sig till detta 

på ett reflekterande sätt.  Den syn och grund man först går in i sitt arbete med måste kunna 
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ändras och vara flexibel beroende på vem jag som sjuksköterska möter.  

         Forskning framtagen på personer migrerade från västvärlden och dessas behov av stöd 

från sjuksköterskan i en icke västklassificerad kontext vore av stort värde då inga funna 

artiklar lyfter fram den vinklingen. Författarna tror att studier gjorda med syfte att beskriva 

tillfällen då patienter upplevt att de fått sina behov tillgodosedda skulle hjälpa sjuksköterskan 

i praxis. Att lyfta fram det som fungerar bra kan vara ett sätt att utvecklas, istället för att bara 

se på barriärerna. 

         Det skulle vara glädjande med forskning som även tittar på sjuksköterskors positiva 

upplevelser av mångfald i vården och som skulle kunna lyfta fram vad som är berikande och 

sedan arbeta vidare utifrån detta  

4.5 Konklusion 
 
Patienter inom transkulturell omvårdnad har behov och önskemål som grundas i migration 

och språkliga barriärer. Patientens behov och önskemål kring, hur de vill bli bemötta och 

synen på vilken kompetens sjuksköterskan de möter bör ha, tenderar att vara individuella. Att 

arbeta inom den transkulturella omvårdnaden kräver att man arbetar utifrån att varje person är 

unik. 
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männen ville 
delta. 
En av kvinnorna 
talade Svenska 
men med vissa 
svårigheter. 
Kvinnorna hade 
migrerat till 
Sverige under 
80- och 90-talet 
från Östeuropa 
och 
Mellanöstern. 
Vidare 
sociodemografisk 
data finns 
beskriven. 

Öppna 
intervjuer i 
dialogform 
enligt 
Dahlberg et 
al. (2008). 
Alla 
intervjuer 
undantaget 
en gjordes 
med tolk.  
 

Data har 
analyserats 
enligt Dahlberg 
K., Dahlberg H. 
& Nyström M. 
(2008). 

Dogan et 
al. (2009) 
 
Tyskland, 
Göttingen
.  
 
Patient´s 
Transcult

Kvalitativ. 
Kan utläsas 
utifrån 
forskningsfråga, 
men anges inte 
tydligt 
Beskrivande 
design 

Det beskrivs 
att de gjort ett 
randomiserat 
urval men av 
beskrivningen 
att döma kan 
vi inte anse att 
det stämmer 
utan tyder 

Inklusionskriterie
r: 
Turkar bosatta i 
Tyskland mer än 
tio år och blivit 
behandlade av 
Tysk 
vårdpersonal. 
Vårdpersonal 

Ett eget 
konstruerat 
frågeformulär 
med både 
fasta 
svarsalternati
v och öppna 
frågor. 
Frågeformulä

Beskrivande 
statistik och en 
tolkning av de 
öppna frågorna 
presenterad i 
text, metod för 
tolkningen 
anges ej. 
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ural 
needs and 
carers´ 
ethical 
responses 

snarare på ett 
bekvämlighets
urval.  
Personalgrupp
en 
rekryterades 
genom att man 
stod utanför 
sjukhus och 
via personer 
man hade 
kännedom om.  
Rekryteringen 
av 
patientgruppen 
gjordes utanför 
nattklubbar, 
shopping-
center, 
moskeer och 
utbildnings-
center. Där 
man på plats 
frågade om 
deltagande.  

med minst tio års 
erfarenhet som 
behandlat 
Turkiska 
patienter. 
50 Turkar, 50 
sjuksköterskor 
och 50 
sjukgymnaster. 
Naturligt inget 
bortfall då man 
direkt svarat på 
enkäten. 
Ytterligare 
information om 
informanterna så 
som ålder, kön, 
tid i Tyskland 
osv. samlades 
inte in. 
 

ret är inte 
reliabilitet/va
liditets testat. 
Informantern
a har svarat 
på formuläret 
direkt på 
rekryteringsp
latsen 
Av texten 
framgår inte 
vilket språk 
formuläret 
var skrivit på 
men att några 
av 
informantern
a fick hjälp 
av forskarna 
med språket 
och andra 
diskuterade 
frågorna. 

Doumit 
& Abu-
Saad 
(2008). 
 
Libanon, 
Beirut. 
 
Lebanese 
cancer 
patients: 
Communi
cation 
and truth-
telling 
preferenc
es 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 
beskrivande 
design 

 
Ändamålsenlig
turval. 
Rekrytering 
har skett via ” 
community 
intermediaries 
(nurses and 
house wives)” 
och onkologer 
som tog fram 
eventuella 
informanter. 
Dessa 
kontaktades 
sedan av 
författarna och 
tillfrågades om 
deltagande.  

Inklusionskriterie
r: Libanes talande 
Arab, bosatt i 
Libanon, arton år 
eller äldre, 
bekräftad 
cancerdiagnos, 
fått 
information av 
onkolog att chans 
till bot är liten, 
får palliativ vård, 
vara insatt i sitt 
palliativa 
tillstånd, ge 
samtycke till att 
delge personliga 
erfarenheter med 
de andra i 
studien, ge 
samtycke till att 
bli intervjuad 
utan tredje part 
för att kunna 
garantera friheten 
att prata öppet 
om sina känslor, 
kapabel att skriva 
under sitt namn 
på samtycke. 
Tio deltagare.  
Sex av dessa var 
kvinnor och fyra 

Semistruktur
erade 
intervjuer 
enligt 
Speciale & 
Carpenter 
(2003). 
Informantern
a valde plats 
och tid för 
intervjun. 
Data 
samlades in 
under 
sommaren 
2005. 
Intervjuerna 
hölls på 
arabiska för 
att sedan 
översättas till 
engelska. 
 

De anger att 
data 
analyserades 
baserat på 
Utrecht School 
of 
Phenomenolog
y (referens till 
denna saknas). 
Man anger att 
studiens metod 
bygger på 
(Lincolin & 
Guba 1985). 
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män. 
Informanterna 
var i åldrarna 
tjugoett till 
sjuttioett år. Det 
anges att 
informanterna är 
från varierande 
sociodemografisk 
bakgrund, vidare 
beskrivs inte 
denna.  

Guruge et 
al. 
(2009). 
 
Canada, 
Toronto. 
 
Immigran
t 
women´s 
experienc
es of 
receiving 
care in a 
mobile 
health 
clinic 

Kvalitativ 
Beskrivande 
design 

Bekvämlighets
urval 
Valet av 
portugis-
talande 
kvinnor var att 
de 
representerade 
den största 
patient 
gruppen på 
den mobila 
mödravården. 
Det framgår 
att de 
rekryterats via 
en 
mobilmödravå
rdsenhet dock 
inte hur de gått 
tillväga.  Om 
information 
givits innan 
deltagande 
finns inte 
beskrivet.   

Inklusionskriterie
r: 
Portugis-talande 
kvinnor som 
mottagit vård på 
en mobil 
mödravård. 
Vårdpersonal 
från den mobila 
hälsokliniken 
som arbetat minst 
fem år. 
Sju patienter och 
fyra vårdpersonal. 
Hur vida man 
ansåg 
informantantalet 
vara bra anges 
inte. 
Ålder 28 till 46 
år. 
Informanterna 
kom från olika 
länder, bott i 
Canada två till 18 
år. 
Vårdpersonalens 
kön anges inte. 
Sociodemografisk 
data finns vidare 
beskrivet. 

Observatione
r och semi-
strukturerade 
intervjuer. 
Obervationer
na gjordes på 
den mobila 
enheten. 
Intervjuerna 
fick 
informantern
a själva 
bestämma 
plats och tid 
för.  
Patient 
intervjuerna 
gjordes på 
portugisiska 
av en 
forskingsassi
stent tränad i 
kvalitativ 
intervjutekni
k. 
Studien 
utfördes 
mellan 2004-
2005. 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 
Data kodades 
för att sedan 
presenteras i 
kategorier. 

Hultsjö et 
al. 
(2011). 
Sverige, 
Södrasver
ige. 
 

Kvalitativ 
 
Beskrivande 
design 

Ändamålsenlig
t urval 
Sex 
verksamhetsch
efer från 
öppenvårdsavd
elningar i olika 

Inklusionskriterie
r: 
Immigranter 
diagnostiserade 
med psykotisk 
sjukdom, 
familjemedlemm

Frågeformulä
r baserat på 
resultat från 
tidigare 
kvalitativa 
studier. 
Frågeformulä

Beskrivande 
statistik enligt 
Altman  (1991). 
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Core 
compone
nts in the 
care of 
immigran
ts with 
psychose
s: A 
Delphi 
survey of 
patients, 
families 
and 
health-
care staff 

regioner i 
södra Sverige 
ringdes upp 
och 
tillfrågades 
efter 
deltagande och 
vidare 
bestämdes 
träff. Dessa 
har sedan fått 
vidarebefordra 
information 
om studien till 
sin 
vårdpersonal 
som efter det 
fått identifiera 
möjliga 
patienter, 
anhöriga och 
berörd 
personal som 
kan delta i 
studien. 
Vårdpersonale
n gav sedan ett 
frågeformulär 
till de som valt 
att ställa upp. 

ar till 
immigranter med 
psykos och 
vårdpersonal som 
arbetar med 
dessa personer. 
 43 informanter i 
först omgången 
varav 31 även 
svarade på 
formulär nummer 
två, bortfallet 
blev 12 personer. 
28 var kvinnor 
och 15 män. 
Informanterna 
kom från olika 
etnicitet med 
varierande 
anledning till sin 
migration. 
Huruvida 
informanterna 
pratade och 
förstod svenska 
anges inte, inte 
heller hur länge 
de bott i Sverige. 
Vidare 
sociaodemografis
k data finns 
presenterad.  

ret är 
uttalanden 
med fasta 
svarsalternati
v. 
Vilket språk 
formuläret är 
skrivet på 
anges inte. 
Inte heller 
vilket språk 
de fått svar 
på. 
Formuläret 
skickades ut 
med 
frankerade 
svarskuvert. 
Delphi 
servey enligt 
Murphy et al. 
(1998) 
 

Komaric 
et al. 
(2012). 
 
Australie
n, 
Queensla
nd. 
 
Two 
sides of 
the coin: 
patient 
and 
provider 
percption
s of 
health 
care 
delivery 
to 
patients 
from 
culturally 
and 
linguistic

Kvalitativ (inte 
tydligt beskrivet) 
Beskrivande 
design 

 
Bekvämlighets 
urval 
Av de som 
uppnådde 
inklusionskrit
erierna i 
studien 
gjordes ett 
urval utifrån 
språk och 
ursprungsland
. Urval skedde 
med hjälp av 
samhällsorgan
isationer som 
arbetar för 
personer i 
”CALD- 
Communitys”. 
Informanterna 
informerades 
innan studien 
om syfte och 
tillvägagångsä
tt.  

Inklusionskriterie
r: 
Tillhöra ”CALD-
Comunity” 
(definierars med: 
en samhällsgrupp 
med språkliga- 
och kulturella 
variationer). 
Identifiera sig 
från ett annat 
land. Inte prata 
engelska i 
hemmet. 
Engelska 
språkfärdigheter. 
Bo i ett område 
med hög 
prevalens för 
kroniskasjukdom
ar. Man ska vara 
registrerad på 
Ethnic 
communitys 
council of 
Queensland eller 

Semistruktur
erade frågor 
för öppen 
diskussion i 
fem 
homogena 
fokusgrupper
. 
Diskussioner
na hölls på 
det språk 
informantern
a hade som 
modersmål i 
respektive 
grupp. Valet 
av 
användandet 
av 
homogenafok
us grupper 
hänvisas till 
studier vilka 
visar på 
positiv effekt 
av denna 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
presenterad i 
teman och 
kategorier. 
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ally 
diverse 
backgrou
nds 

lida av en kronisk 
sjukdom, vara 
vårdare till 
patient till med 
kronisk sjukdom 
eller ha haft 
intresse i servicen 
kring kroniska 
sjukdomar. 
Kroniska 
sjukdomar 
definierade enligt; 
Health Q: 
Queensland 
Chronic Disease 
Strategy 2005-
2015 (2005). 
Vårdpersonalen 
skulle arbeta 
inom det 
vårddistrikt där 
de i 
patientgruppen i 
studien bor. 
50 informanter 
antogs till 
patientgruppen . 
Man beskriver att 
man med antalet 
informanter 
uppnått tematisk 
saturation och att 
inga nya teman 
framkom. 
15 vårdpersonal 
inkluderades. 
 Patienterna var 
arabisktalande, 
kineser, 
sudaneser, 
tonganer och 
vietnamesiska 
grupper. Dessa 
valda då de hade 
hög prevalens för 
kroniska 
sjukdomar. 
Informanterna var 
mellan 17 och 79 
år. Levt i 
Australien i 
mellan ett till 38 
år. Höga 
språkfärdigheter i 
engelska. I 
vårdpersonalgrup
pen var tolv 
kvinnor. 
Könsfördelningen 

metod (Chan 
& Ritchie 
2011, 
Caperchione 
et al. 2011). 
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anges inte i 
patientgruppen. 
Vidare finns 
sociodemografisk 
data beskriven. 

Lee et al. 
(2008). 
 
United 
States, 
Montgom
ery. 
 
Model 
minority 
at risk: 
Expresse
d needs 
of mental 
health by 
Asien 
American 
young 
adults. 

Kvalitativ 
Beskrivande 
design 

Bekvämlighets
urval.  
Rekrytering 
gjordes genom 
studentarbetar
e med 
anknytning till 
Asiatisk 
Amerikanska 
grupper, 
studenterna 
var delaktiga i 
ett behovs 
analys projekt. 
Vidare 
beskrivning 
saknas. 

Inklusionskriterie
r: 
Unga vuxna 
mellan 18 och 30 
år. 
Från 
asiatiskamerikans
kt ursprung. 
Bosatt i 
Montgomery 
county, Maryland 
minst sex 
månader. 
Och från en 
svårnådd 
samhällsgrupp. 
17 deltagare.  
Tolv av 
informanterna 
var kvinnor, alla 
pratade flytande 
engelska. Vidare 
sociodemografisk 
data finns 
beskriven. 
  

Författarna 
använde sig av 
diskussioner i 
fokusgrupper 
enligt Krueger 
(1988) och 
Morgan 
(1998). 
Diskussionern
a följde en 
guide med 6 
diskussions 
frågor. 
Data 
samlades in 
från under 
juni och juli 
2007.  

Man har använt 
sig av en 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

Lori et al. 
(2012). 
United 
States, 
Michigan
. 

Kvalitativ 
Beskrivande 
design 

Bekvämlighets
urval 
Rekryterade 
från 
mödravårdskli
niker på två 
innerstadssjuk
hus. 
Flyers lades ut 
i väntrum samt 
delades ut av 
personal på 
kliniken. Ett 
gratis 
telefonnumme
r för att ringa 
och anmäla 
sig. 

Inklusionskriterie
r: 
afroamerikansk 
kvinna, vara 
gravid, mellan 18 
och 35 år och 
som varit på 
minst två tidigare 
mödravårdbesök. 
22 deltagare. 
Informanterna var 
i ålder nitton till 
tjugoåtta år. 
Informanternas 
modersmål och 
språkförståelse 
framgår inte. 
Sociodemografisk 
data finns 
presenterad.  

Semistrukturer
ade intervjuer 
med empatiskt 
intervjuteknik 
enligt Fontana 
& Frey (2007). 
Deltagarna 
delades in i tre 
fokusgrupper. 
Huruvida man 
i intervjuerna 
tagit hänsyn 
till språk och 
använt sig av 
tolk framgår 
inte.  
 

Komparativ 
analysmetod 
(Glaser, 
1978,1992). 
Data 
presenteras 
under teman. 

Marshall 
et al. 
(2010) 
 
Canada, 

Kvalitativ 
Beskrivande 
design 

 
Bekvämlighets
urval. 
Informanterna 
rekryterades 

Inklusionskriterie
r: 
Kantones- eller 
Mandarin talande 
Kineser och 

Informanterna 
fick först fylla 
in en servey 
om 
sociodemograf

En tematisk 
analys med 
fenomenologisk
hållning enligt 
Creswell 
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British 
Columbia
. 
 
Perceptio
ns of 
unmet 
healthcar
e needs: 
what do 
Punjabi 
and 
Chinese- 
speaking 
immigran
ts think? 
A 
qualitativ
e study 

genom 
samhällsorgani
sationer och 
Gudwaras med 
hjälp av ledare 
från dessa 
organisationer. 
Gudwaras är 
samlingsplatse
r för Sikhister. 
Ledare i 
organisationer
na 
identifierade 
och 
rekryterade 
potentiella 
informanter. 
Hur de 
kontaktats och 
valt att svara 
framgår inte. 

Punjabi talande 
immigranter från 
södra Asien. 
Ålder mellan 19-
90 år. 
Man skulle ha 
besökt 
primärvården 
minst två gånger 
det senaste två 
åren. 
78 informanter.  
50 procent av 
informanterna 
var män. Vidare 
sociodemografisk 
data finns 
beskriven. 

isk data, 
upplevd hälsa, 
och 
erfarenheter 
från av att ha 
använt sig av 
primär vården 
och om de haft 
något o mött 
vårdbehov. 
Informanterna 
delades in i 
fokus grupper 
utifrån språk 
och vart i 
British 
Columbia man 
bodde. Man 
försökte i 
fokusgruppern
a få en vidd i 
ålder och kön. 
Den person 
som höll 
intervjuerna 
var flerspråkig. 
Intervjuerna 
hölls på 
informanternas 
föredragna 
språk. 
Frågorna var 
öppna och 
utarbetade av 
forskarna 
(framtagandet 
av mall finns 
välbeskrivet). 

(2003). 
Kristaliering av 
data gjordes 
enligt Morse & 
Field (1995). 

Sneesby 
et al. 
(2011) 
 
Australie
n 
 
Death 
and dying 
in 
Australia: 
perceptio
ns of a 
Sudanese 
communi
ty 

Kvalitativ 
Beskrivande 
design 

Bekvämlighets
urval 
utläses från 
beskrivning av 
tillvägagångsät
t. 
Rekryteringen 
via Hunter 
African 
Community 
Council där 
man haft 
informations 
möten om 
studien där 
man 
efterfrågat 
informanter. 
Hur dessa 
sedan tagit 

Inklusionskriterie
r: Personer som 
levt i Australien 
mindre än sex år 
och identifierade 
sig själv som 
kristna och födda 
i södra Sudan. 
Kontakt med 
Hunter African 
Community 
Council, ideell 
organisation med 
avsikt att svara 
mot behoven av 
australiensare 
med afrikanskt 
ursprung. De 
skulle vara över 
18 år. 

Semi-
strukturerade 
intervjuer. 
Intervjuerna 
följde en 
ämnes guide 
utvecklad av 
ett 
forskningstea
m baserad på 
Lickiss J.N 
(2003). 
Intervjun 
gjordes med 
öppna frågor 
och i fokus 
grupper. 
Frågorna var 
utformade på 
Engelska 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
enligt 
Neuendorf 
K.A. (2002) 
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kontakt med 
författarna 
alternativt hur 
författarna 
tagit kontakt 
med dem 
framgår inte. 

15 personer 
deltog. 
Tio var kvinnor. 
Informanterna 
var 18 till 53 år. 
Informanterna 
hade levt i 
Australien 
mellan sex 
månader och sex 
år. Informanterna 
identifierade sig 
vara kristna från 
Sudan.  
Informanternas 
modersmål/språkf
ärdigheter anges 
inte, inte heller 
vidare 
sociodemografisk 
data.  

men vid 
intervjuerna 
användes tolk 
både till 
Dinka och 
Arabiska. 

Vahabi 
(2011) 
 
Canada, 
Toronto. 
 
Breast 
cancer and 
screening 
informatio
n needs 
and 
preferred 
communic
ation 
medium 
among 
Iranian 
immigrant 
women in 
Toronto 
 

Kvalitativ  
Beskrivande 
design 

Bekvämlighets
urval och av 
beskrivningen 
framgår att de 
även använt 
snöbollsurval. 
 Annons i 
lokala 
tidningen, 
posters/flyers 
delades ut på 
center för 
Iranska 
kvinnor, flyers 
på hårsalonger 
och 
livsmedelsbuti
ker. Man bad 
även de 
deltagare man 
fått att 
identifiera 
flera 
eventuella 
deltagare. De 
intresserade 
fick ringa en 
forsknings 
assistent och 
lämna sitt 
intresse. 

Inklusionskriterie
r: 
Kvinnor som 
identifierar sig 
som Iranska, 
bosatta i Toronto, 
emigrerade från 
Iran inom de 
senaste tio åren, 
25 år eller äldre, 
kommunicerar på 
Persiska, utan 
sjukdomshistoria 
av bröstcancer 
sedan tidigare. 
50 deltagande. 
Det anges inte, 
om man upplevt 
informant antalet 
vara lagom. 
Medelålder på 
informanterna 
var 45år. 
42 procent kunde 
inte tala, läsa 
eller skriva 
engelska. 
I genomsnitt hade 
informanterna levt 
i Kanada sex år 
vidare 
sociodemografisk 
data finns 
presenterad. 
 

Intervjuer 
genomförda 
på persiska 
med 
tvåspråkig 
forskningsass
istent 
innehållande 
två 
frågeformulär
. 
Nr.1 
modifierad 
version av 
Breast 
Cancer 
Knowledge 
Test (BCKT) 
McCance et 
al. (1990). Nr 
2 formulär 
med öppna 
frågor tagna 
från Statistic 
Canada 
(2006) och 
Canada 
Community 
Health 
Survey 
(2004), 
informantern
a fick själva 
bestämma 
plats och 
tidpunkt för 
intervjun. 

Induktiv 
innehållsanalys 
där resultatet 
presenteras under 
funna kategorier 
enligt Crabtree & 
Miller (1999). 
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Intervjurena 
genomfördes 
mellan juni-
september 
2008. 
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Bilaga 2 Översiktstabell över inkluderade artiklars syfte och huvudresultat 
 

Författare och Titel Syfte Huvudresultat 

Allen et al. (2008). 
 

Follow-up of abnormal 
screening 

mammograms among 
low-income ethnically 

diverse women: 
Findings from a 
qualitative study 

Att förstå faktorer som underlättar 
eller försvårar mottagandet av en 

diagnos efter en patologisk 
mammografi bland kvinnor med 

varierande etnicitet och låg 
inkomst. 

Bland de kvinnor som sköt upp sin uppföljning av 
mammografin visade det sig finnas ett missnöje kring 
kommunikationen gällande resultatet. Man fann även 

anledningar som: en brist på respekt från personalen, brist på 
möjligheten att kunna infinna sig, rädslan för en möjlig 

cancerdiagnos och bristen på information om bröstcancer 
screening och de symtom som följer. De kvinnor som kom 

på uppföljningen var de som fått stöttning av personalen och 
hade socialt stöd vilket gjort det möjligt att infinna sig. De 
hade även ett förtroende i att kunna företräda sig själva i 

vården och prioriterade sin egenvård högt. 

Björk Brämberg et al. 
(2012). 

 
Lack of individualized 

perspective: A 
qualitative study of 

diabetes care for 
immigrants in Sweden 

 

Beskriva vård given av 
Diabetessjuksköterskan och 

vårdbehovet uttryckt av personer 
med Typ 2 diabetes mellitus som 

immigrerat till Sverige. 

Studien visar på en maktobalans i förhållandet mellan 
patient och sjuksköterska och på avsaknad av individuellt 

patient perspektiv. Sjuksköterskan lyfter inte det perspektiv 
som behandlar personens behov kring det sociala och 

praktiska vardagslivet utan framhåller endast det medicinska 
perspektivet i mötet. 

Björk Brämberg & 
Nyström (2010). 

 
Patient participation: A 

qualitative study of 
immigrant women and 

their experiences. 

Undersöka fenomenet ”patient 
deltagande” i kontexten av den 
Svenska hälso- och sjukvården 
från immigranter med ett icke 

flytande svenskt språks 
perspektiv. 

Kvinnornas deltagande i sin vård beskrivs som mer eller 
mindre otillräcklig. För informanterna innefattade 

deltagande att vara i fokus av vården, att bli lyssnad på och 
bli tagen på allvar.  

För immigranter ansågs det speciellt viktigt att ges tid att 
uttrycka sig och vårdgivaren är säker på att de förstått vad 

som sagts. 

Dogan et al. (2009). 
 

Patient´s Transcultural 
needs and carers´ 
ethical responses 

Vilka problem möter Turkiska 
immigranter och Tysk 

sjukvårdspersonal inom den 
transkulturella vården? Utgör 
dessa problem några etiska 

konsekvenser? 

Största problemet som framkom var språkbarriärer.  
Både deltagande patienter och personalgrupper menade att 

empati, acceptans, respekt och ett stort engagemang är 
grunden för att möta personer från en annan kultur. 

Doumit & Abu-Saad 
(2008). 

 
Lebanese cancer 

patients: 
Communication and 

truth-telling 
preferences 

 

Beskriva och tolka fenomen kring 
kommunikation erfarna av 

Libanesiska cancersjuka kvinnor i 
palliativ vård. 

Genom studien framkommer behovet hos Libanesiska 
cancer patienter av att få en tydlig och sann kommunikation 
med vårdpersonal och familj. Man betonar att man vill ha en 
patientcentrerad vård där man främjar patientens autonomi 
istället för förmyndaraktig vård. Man framhöll också rätten 

till att få veta sanningen om sitt tillstånd. 

Guruge et al. (2009). 
 

Immigrant women´s 
experiences of 

receiving care in a 
mobile health clinic.  

 

Att beskriva upplevelsen hos 
immigrerade portugistalande 

kvinnor av den mobila 
mödravården. 

Informanternas upplevelse har påverkats av deras syn på 
hälsa som inkluderas av fysiska, mentala, sociala och 
spirituella aspekter. Men även av deras för- och efter 

migrations erfarenheter av vård. Kvinnorna upplevde den 
mobila mödravården som ett bra alternativ då den hjälpte till 

att överkomma barriärer knutna till migrationen såsom 
tillgänglig, holistisk, språklig och kulturellt anpassad vård. 

Hultsjö et al. (2011). 
 

Core components in the 
care of immigrants 
with psychoses: A 
Delphi survey of 

Identifiera huvudkomponenterna i 
vården av immigranter med 

psykos i Sverige. 

Av studien framkom vikten av att bli behandlad på lika 
villkor oavsett vilket land du är född i. Högt värderat var 
också att bli visad respekt och intresse från personalen så 

som visad förståelse. 
Mindre viktigt ansågs det vara att personalen identifierar 
personens religiositets tillhörighet, etniska bakgrund eller 
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patients, families and 
health-care staff. 

 

har kulturell kunskap. 

Komaric et al. (2012). 
 

Two sides of the coin: 
patient and provider 
preceptions of health 

care delivery to patient 
from culturaly and 

linguisticalli 

Undersöker erfarenheter, attityder 
och åsikter hos immigranter från 

olika kulturella och språkliga 
bakgrunder samt hos deras 

vårdgivare med hänsyn till vården 
av kronisk sjukdom. 

Patienterna var i stort sett positiva till kvaliteten av- och 
tillgängligheten till vården. Kostnader och väntetider 

utgjorde barriärer till vården.  De uttryckte ett behov av 
bättre tillgång till tolkar och kulturellt anpassad 

kommunikation och utbildning. De berättade om 
erfarenheter av rasism och diskriminering i vården.   

Personalgruppen utryckte att det behövs rekryteras personal 
från dessa grupper i samhället för att kunna identifiera 

behovet hos dessa patienter. 
 

Lee et al. (2008). 
 

Model Minority at risk: 
Expressed needs of 
mental health Asian 

American young adults 
 

Erhålla och på djupet diskutera 
problem vid mental hälsa, med 
tanke på status, barriärer och 
potentiella lösningar för de 

immigranter som kom före sexton 
års ålder och andra generationens 

immigranter, vilka är födda i 
U.S.A. 

Informanterna lyfte några vanliga orsaker till stress som 
påverkar den mentala hälsan hos Asiatiska Amerikanska 

vuxna unga: 
Pressen att möta förväntningar om en hög akademisk bedrift 

i från föräldrar, och svårigheten att leva upp till de 
stereotyper som finns kring minoritetsgruppen, svårigheten 
att balansera upp två kulturer och den kommunikation detta 

kräver med föräldrarna, skyldigheter kring familjen baserade 
på starka familjevärderingar samt diskriminering och 

isolation relaterat till etnicitet och kultur. De tenderar att inte 
söka hjälp för mental ohälsa utan använder sig istället av sitt 

sociala nätverk så som nära vänner. 
 

Lori et al. (2012). 
 

Provider 
Characteristics Desired 
by African Women in 

Prenatal Care. 
 

Beskriva karaktäristika hos 
vårdpersonal identifierade som 

viktiga av gravida Afrikan 
Amerikanska kvinnor 

Teman som framkom var att dessa kvinnor önskar: en 
kvalitativ kommunikation mellan patient och vårdgivare. En 

kontinuitet i vården. 
Att bli bemött med respekt. Att få en vård byggandes på 

medkännande från personal. 

Marshall et al. (2010) 
 

Perceptions of unmet 
healthcare needs: what 

do Punjabi and 
Chinese-speaking 

immigrants think? A 
qualitative study. 

 

Undersöka hur: 
1. Hur konceptualiserar Kines-och 

Punjabi-talande immigranter 
ouppfyllda vårdbehov? 

2. Är deras erfarenheter från 
primärvården relaterade till deras 

ouppfyllda vårdbehov? 

I studien framkommer att informanternas ouppfyllda 
vårdbehov var relaterade till barriärer för tillgång till vård, 
svårigheter att förstå språket som används inom sjukvården 

och när sjukvårdssystemet inte motsvarade deras 
förväntningar. 

Sneesby et al. (2011). 
 

Death and dying in 
Australia: perceptions 

of a Sudanese 
community. 

Att erhålla kunskap för att kunna 
stötta vårdpersonal inom palliativ 
vård att kunna möta behoven hos 

Sudanska personer boendes I 
Australien i deras döende och 

sorgearbete. 

Personerna i studien hade ingen kunskap om palliativ vård, 
begreppet fick presenteras för dem och mottogs positivt efter 

att man förklarat att det inte varken syftar till att förlänga 
eller förkorta liv. Attityder och synsätt kopplat till kultur 

varierar mycket inom gruppen beroende på ålder, tid i 
Australien och utbildningsnivå. Traditionellt sett informeras 
patienter och deras familjer om sjukdomsbesked först efter 
att ledaren för den grupp man tillhör informerats. Man ser 
gärna någon specifik orsak att skylla döendet på, så som, 
krig ålder och att inte ha ammats eller ammat. Framkom 
gjorde också att kulturen kring sorgeprocesser skiljer sig 

från den västerländska. 
   
 
 

Vahabi M. (2011) 
 

Breast cancer and 
screening information 
needs and preferred 

communication 

Att lyfta behovet av information 
kring bröstcancer och 

mammografi och i vilken form 
man vill få den i. 

Intervjuerna visade att informanterna önskade vidare 
information än den generella, de efterfrågar också 
information knuten till deras tidigare bakgrund. 

Immigrationen och de beteendemässiga och psykosociala 
förändringar den medför visade sig ha en stor inverkan på 

dessa kvinnors behov av information. Där 
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medium among Iranian 
immigrant women in 

Toronto 
 
 

informationskanalerna behöver vara många. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


