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Abstrakt 
 

Bakgrund: År 2017 var nästan 1,9 miljoner av Sveriges befolkning födda 

utomlands. För patienter med språksvårigheter och som vårdas inom den svenska 

hälso- och sjukvården finns säkerhetsrisker, vilket kan hota patientsäkerheten och 

då är kommunikationen av stor vikt. Personcentrerad vård men även kulturell 

kompetens ger möjlighet för vårdpersonalen att se hela människan och ge 

individuell omvårdnad. 

Syfte: Att beskriva invandrares erfarenheter av den svenska hälso-och sjukvården. 

Metod: En litteraturöversikt baserad på 15 artiklar, varav 13 kvalitativa, en 

kvantitativ och en mixed method. Databaserna PubMed och Cinahl användes för 

artikelsökning. 

Resultat: Resultatet visade på både positiva och negativa erfarenheter från den 

svenska hälso- och sjukvården. Olika former av kommunikation var det största 

hindret för patienter med invandrarbakgrund, men även kulturella skillnader 

påverkade deras upplevelser. Patienterna uttryckte både känslor av tacksamhet och 

att bli bemött med respekt men även känslor av osäkerhet, rädsla och oro.  

Slutsats: Kommunikationssvårigheter och kulturella skillnader är hinder som 

både patienter med invandrarbakgrund och sjukvårdspersonal måste hantera i den 

svenska hälso- och sjukvården. Kulturell kompetens hos hälso- och 

sjukvårdspersonalen kan hjälpa patienter med invandrarbakgrund att få förståelse 

för det svenska hälso-och sjukvårdssystemet.    

Nyckelord: Erfarenheter, invandrare, kommunikation, kulturell kompetens, 

svensk hälso- och sjukvård. 



 
 

Abstract 
 

Background: In 2017, nearly 1.9 million of Sweden's population were born 

abroad. For patients with language difficulties there are safety risks in the Swedish 

healthcare system, which can threaten the patient safety, and therefore are the 

communication of great importance. Person-centred but also cultural competence 

care provides the opportunity for health professionals to see the whole person and 

provide individual care. 

Aim: To describe immigrants’ experiences of the Swedish healthcare system. 

Method: A literature review based on 15 articles, including 13 qualitative, a 

quantitative and a mixed method. Databases PubMed and Cinahl were used for 

article search. 

Results: The results revealed both positive and negative experiences from the 

Swedish healthcare system. Different forms of communication were the main 

obstacle for patients with immigrant backgrounds, but also cultural differences 

affected their experiences. The patients expressed both feelings of gratitude and 

being treated with respect but also feelings of uncertainty, fear and anxiety.  

Conclusion: Communication difficulties, but also cultural differences are 

barriers that both patients with immigrant backgrounds and healthcare 

professionals must manage In the Swedish healthcare system. The cultural 

competence of health professionals can help patients with immigrant backgrounds 

gain an understanding of the Swedish healthcare system.    

Keywords: Communication, cultural competence, experiences, immigrants, 

swedish healthcare. 
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Inledning 
 

Vårt intresse för detta ämnet har växt under sjuksköterskeutbildningens gång, då vi 

under våra verksamhetsförlagda utbildningar har mött patienter med olika 

kulturella och språkliga bakgrunder. Vi upplevde att vi själva, men även annan 

vårdpersonal hade svårigheter med kommunikationen men också otillräcklig 

kunskap om skillnader mellan olika kulturer. Då vi efter utbildningens slut ska 

vara verksamma som legitimerade sjuksköterskor ville vi öka vår kunskap om vad 

människor med invandrarbakgrund har för erfarenheter av den svenska hälso-och 

sjukvården. 

     

Bakgrund 
 

Invandring i världen 

Migrationen i världen har ökat med nästan 100 miljoner människor sedan 90-talet 

och fram till år 2015. Antalet människor som lever i ett annat land än det de föddes 

i var år 2015 cirka 244 miljoner vilket motsvarade 3,3 procent av världens 

befolkning (International Organization for Migration, 2017). Enligt FN:s 

flyktingorgan var flyktingantalet i världen fler än 60 miljoner år 2015, och av 

dessa var 34 miljoner på flykt inom sitt hemland. Av dessa flyktingar kom 53 

procent från länderna Syrien, Afghanistan och Somalia, där Syrien stod för den 

största andelen. Men det finns en global trend som visar på att allt fler tvingas 

lämna sina hem på grund av både utdragna men även nya konflikter runt om i 

världen (United Nations High Commissioner for Refugees, The UN Refugee 

Agency [UNHCR], 2015). 

    

Invandring i Sverige 

I januari 2017 var antalet invånare för första gången i Sverige tio miljoner och i 

slutet av 2017 så var nästan 1,9 miljoner av dessa födda utomlands, vilket 

motsvarar ungefär var sjätte person av befolkningen i Sverige. Invandringen i 

Sverige har minskat för första gången på fem år och under 2017 invandrade 144 

489 människor till Sverige. Några av orsakerna till invandringen är att människor 

söker skydd ifrån krig, förtryck och våld. Men även de människor som flyttar hem 

igen till Sverige efter att ha bott utomlands ingår i invandringen och har tidigare 
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utgjort den största gruppen av invandringen. Statistik från åren 2014 - 2017 visar 

dock att de flesta som invandrade till Sverige under den tiden var bördiga från 

Syrien (Statistiska centralbyrån, u.å.). 

 

Invandrare kan beskrivas som en person som flyttar från ett land till ett annat för 

att bosätta sig permanent eller temporärt (Invandrare, u.å.). Flyktingar kan enligt 

FN:s flyktingkonvention, den svenska lagen och EU-regler ses som människor 

som har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse. Orsakerna till förföljelse kan 

vara etniskt ursprung, kön, sexuell läggning, nationalitet, tillhörighet till viss 

samhällsgrupp samt politisk eller religiös uppfattning. Det kan vara hemlandets 

myndigheter som inte har vilja eller möjlighet att ge skydd, det kan även vara 

myndigheten som är förföljaren (Migrationsverket, 2016). Personen som anses 

vara flykting får en internationell erkänd flyktingstatus och får vanligtvis 

uppehållstillstånd i tre år. Enligt Genèvekonventionen blir inte en person som flyr 

från väpnad konflikt eller krig automatisk flykting, utan det är risken för förföljelse 

som avgör det. Migrant kan ses som en person som själv väljer att flytta utan att ha 

någon direkt hotbild. Skälen kan vara arbetsbrist i hemlandet, utbildning eller 

återförening med sin familj (Sverige för UNHCR FN:s flyktingorgan, 2016). I 

litteraturöversikten inkluderas både flyktingar och migranter i begreppet 

invandrare. 

  

Hälso- och sjukvårdens ansvar 

Hälso- och sjukvård kan enligt Socialstyrelsen (2005) förklaras som åtgärder för 

att utreda och behandla, samt medicinskt förebygga skador och sjukdom. I 5 §, 

kap. 5, i SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], finns krav på hur en god 

vård ska uppfyllas. Det innebär bland annat att en god kontakt mellan patient och 

sjukvårdspersonal ska främjas. Vården ska byggas på respekt för patientens 

integritet och självbestämmande samt ska patientens behov av säkerhet, kontinuitet 

och trygghet tillgodoses (ibid). Hälso- och sjukvårdens mål är att vården ska ges 

på lika villkor för hela befolkningen i Sverige samt att främja en god hälsa. Den 

ska också ges med respekt för människors lika värde och att den enskilda 

människan känner värdighet (HSL, SFS 1982:763, kap. 3, 1§). Även 1 §, kap. 1, 

SFS 2001:453 Socialtjänstlagen [SOL], betonar att vården ska byggas på respekt, 
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rätten till självbestämmande och integritet. De nationella riktlinjerna från 

Socialstyrelsen (2014) har för avsikt att bidra till god och jämlik vård och omsorg. 

För att öka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens förutsättningar att erbjuda 

detta har nu jämlikhetsperspektivet stärkts. Målet är att bidra till att patienterna 

erhåller en god vård och omsorg oavsett personliga egenskaper, kön, ålder, social 

ställning, utbildning, etnisk eller religiös tillhörighet. Riktlinjerna ger vägledning 

gällande bland annat bemötande, vikten av information och att göra patienten 

delaktig i sin egen vård (ibid). 

 

Kommunikation 

Kommunikation kan beskrivas som att överföra information mellan människor och 

för det krävs dels ett språk eller en kod som informationen uttrycks i, dels ett 

fysiskt medel som informationen överförs igenom. Hos människor finns ett 

grundläggande behov av att kommunicera, vilket redan märks hos det nyfödda 

barnet. Det finns flera olika sätt att kommunicera på såsom tal, skrift, elektroniska 

medel till exempel telefoni, TV och radio. En stor del av den mänskliga 

kommunikationen är i dag global och datoriserad, vilket fortsätter att utvecklas och 

växa. Kommunikation kan även vara icke-verbal genom exempelvis kroppsspråk 

(Kommunikation, u.å.). 

 

Kommunikation i hälso- och sjukvården 

Den största delen av bemötandet i vården är kommunikativ och det väsentliga 

redskapet för det är språket, följaktligen genom dialog och samtal. En förutsättning 

för samtalet i vården är mötet där dialogen uppstår och samtalet kan då bli ett 

samarbete mellan patient och vårdpersonal (Robertson, 2013). Om brister i 

bemötande uppstår mellan patienten och vårdpersonalen kan det leda till bristfällig 

information och kommunikation. Det kan vidare leda till att patientsäkerheten 

hotas på grund av att inte patienten uppfattar väsentlig information, behandling 

eller ordination. Vårdpersonal kan misstolka symtom, sjukdom och en förestående 

risksituation. Då kan åtgärder som är olämpliga utföras och patienten kanske inte 

återkommer trots ett akut tillstånd (Socialstyrelsen, 2017). 

 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/information
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Forskning visade att det fanns en bred variation av säkerhetsrisker för patienter 

som har språkbarriärer och som vårdas på sjukhus, vilket kan hota 

patientsäkerheten. Dessa kommunikationssvårigheter kan reduceras genom att 

upptäcka och rapportera språkbarriärerna, vilket inte alltid utförs i vården (van 

Rosse, de Bruijne, Suurmond, Essink-Bot & Wagner, 2016). 

 

En litteraturstudie med artiklar från olika världsdelar, som studerade flyktingars 

upplevelser av hälso-och sjukvården i sitt värdland behandlade också 

kommunikationsproblem. Det var otillräckliga språkkunskaper och tolkningar som 

upplevdes som hinder för att få tillgång till sjukvården. Flyktingarna upplevde att 

de diskriminerades på grund av deras etniska ursprung eller uttal samt att de hade 

otillräckliga kunskapsnivåer inom det nationella språket. Studien visade på att det 

fanns ett behov av förbättringar inom den kulturella kompetensen, vilket är 

brådskande då flyktingar kan löpa större risk att lida av psykisk och fysisk ohälsa 

(Mangrio & Sjögren-Forss, 2017). 

 

Även vårdpersonalen kan uppleva att det finns språksvårigheter inom hälso- och 

sjukvården. I en studie med svenska sjuksköterskestudenter och deras upplevelser 

från kommunikation i tvärkulturella vårdmöten så beskrevs det att det fanns 

svårigheter att kommunicera med patienter då de inte talade samma språk. Det 

kunde göra vården opersonlig och mekanisk vilket kunde skapa problem både för 

sjuksköterskestudenten och patienten. Rädslan för att göra misstag då 

sjuksköterskestudenterna saknade kunskaper och färdigheter, gjorde att de avstod 

från att fråga patienten efter den väsentliga informationen som de behövde. Vilket 

riskerade att även patienten inte fick tillräckligt med information. Grundläggande 

för att tvärkulturella vårdmöten ska bli tillfredsställande är en effektiv 

kommunikation (Jirwe, Gerrish & Emami, 2010). 

 

Språk och tolkanvändning 

Det uppskattas att det talas cirka 200 olika språk i Sverige och det finns fem 

nationella minoritetsspråk. Dessa är finska, samiska, miänkieli, romska och 

jiddishch och talas av finlandssvenskar, samer, tornedalingar, romer samt judar. 

För att klassas som ett nationellt minoritetsspråk i Sverige ska det ha talats i minst 



 

5 
 

100 år (Institutet för språk och folkminnen, 2014). Enligt HSL (SFS 1982:763) har 

patienter som inte talar svenska rätt till tolk för att få en individanpassad 

information om undersökningar, metoder, vilken behandling och vård som finns 

att tillgå samt om sitt tillstånd. HSL styrker tillsammans med Patientlagen (SFS 

2014:821) användandet av tolk genom det övergripande målet för hälso- och 

sjukvården som är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. 

 

Mellan vårdpersonal och patient som inte talar samma språk är en auktoriserad 

tolk en nyckelperson. För många nyanlända är tolk en förutsättning för integration 

så att de ska kunna tillgodogöra sig information på sitt modersmål. Kvalificerade 

tolkar behövs i hälso- och sjukvården för diagnos och behandling men även andra 

språkstöd kan behövas när tolk inte finns att tillgå, exempelvis skriftlig 

information på modersmålet. Tolkning kan ske genom andra former än 

kvalificerad tolkning på plats såsom tolkning via telefon. Tolkning sker även utan 

förekomst av kvalificerad tolk i form av språkkunnig vårdpersonal, bildstöd, 

tolkning av anhörig eller kommunikation via ett tredje språk (Socialstyrelsen, 

2016). 

 

Vidare så har Socialstyrelsen (2016) visat på att det råder brist på auktoriserade 

tolkar i de mest efterfrågade språken samt att tolkar väljer bort hälso-och 

sjukvårdsuppdragen då de anser att dessa är underbetalda, för korta arbetstillfällen 

och ses som lågstatus uppdrag. Det kan uppstå allvarliga konsekvenser för 

patientsäkerheten och för hälso- och sjukvårdens verksamhet när behovet av tolk 

inte kan tillgodoses eller fördröjs. Faktorer som kan riskera att leda till 

felbehandling, utebliven behandling eller diagnostisering kan vara att tolken 

uteblir, sämre kvalitet på tolkningen och att vårdtillfället måste flyttas fram på 

grund av att det inte går att beställa en tolk akut (ibid). Andra problem kan vara att 

tolken har fel språkkompetens, saknar sjukvårdskompetens och sen avbokning så 

att ny tolk inte hinner bokas. Tolkarna har inte heller alltid god tolksed och 

kvinnlig tolk kommer trots att en manlig är bokad men även vice versa. Vid 

tolkning via telefon kan störningar uppkomma såsom att sekretessen inte kan 

hållas, tolken uppenbart inte kan tala ostört eller sysslar med annat under tiden. 
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Ovannämnda problem innebär ineffektivt utnyttjande av resurser och ökade 

kostnader för hälso- och sjukvården (ibid). 

 

Svensk forskning av Hadziabdic, Heikkilä, Albin & Hjelm (2011) visade också på 

dessa problem i samband med tolkanvändning. De studerade incidentrapporter om 

brister vid anlitande av tolk från hälso- och sjukvårdspersonal. Då framkom bland 

annat att det fanns problem gällande tolkserviceorganisationen med brist på tolkar 

överhuvudtaget men även på tolkar med kunskap inom ett visst språk. 

 

Kultur i vården 

Kulturell kompetens kan ses som hälso- och sjukvårdens möjlighet att erbjuda en 

skräddarsydd vård baserad på patientens tro, värderingar och beteenden. Kultur 

kan beskrivas som de aktiviteter, erfarenheter och värderingar som omger de 

berörda personerna, enskilt eller i grupp (Gray, 2016). Erfarenhet kan förklaras 

som upplevelse av en händelse vilket leder till erfarenhet såsom 

exempelvis livserfarenhet och världserfarenhet (Erfarenhet, u.å.). 

 

Det är kulturellt bestämt hur en person uppfattar sjukdom och hälsa samt hur hen   

uttrycker dessa. Dessa uppfattningar bildar attityder som påverkar både personens 

beteende men även dennes förväntningar på vårdpersonalen, vilket utgör 

utgångspunkten i den transkulturella vården. Uppfattningarna bygger på kunskap 

som personen har men påverkas också av hens erfarenheter, och styr det 

hälsorelaterade beteendet såsom exempelvis vårdsökande och egenvård (Hjelm, 

2016). En persons orsaksförklaringar till hälsa och sjukdom kan styra om hjälp 

sökes hos professionella vårdgivare, alternativmedicinska utövare eller hos familj 

och vänner. Föreställningar om orsaker till sjukdom kan exempelvis bero på 

personlighet, bakterier, livsstil, klimat eller gudars straff. Vårdens perspektiv, en 

systemvärld där organisationens normer och regler råder, kan skilja sig från 

perspektivet som personen har. Därför är det viktig att fråga efter hens 

uppfattningar, så att en konflikt mellan de olika perspektiven undviks, då detta kan 

ha en negativ inverkan på vården (ibid). 
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I forskning som handlade om transkulturella möten i Sverige framkom det att 

hälso-och sjukvårdspersonalen upplevde svårigheter i mötet med patienter som 

hade olika kulturella bakgrunder. För att de ska kunna hantera det transkulturella 

mötet som de kan stöta på i sitt dagliga arbete behövde de mer kunskap.  

Problemet var dock att de inte visste vilka kunskaper de behövde för att öka sin 

kulturella kompetens (Dellenborg, Skott & Jakobsson, 2012). Vårdpersonal kan 

också ha svårigheter att se och förstå att de bemöter människor ojämlikt, så kallad 

professionell blockering. Det innebär att vårdpersonalen är omedveten om sina 

egna fördomar. Det är vårdpersonalens professionella insikt som krävs för 

likvärdighet i vården, men det behövs också resurser och tid för att uppnå ett 

likvärdigt bemötande. Om vårdpersonalens bemötande grundar sig på förutfattade 

meningar kan det leda till att patienterna känner sig kränkta (Brodin & Mattsson, 

2014). 

 

Teoretisk referensram 

Personcentrerad vård utgår från att synliggöra hela människan gällande 

existentiella, andliga, psykiska samt sociala behov i samma utsträckning som de 

fysiska behoven. Detta kan innebära att bekräfta och respektera personens 

tolkningar och upplevelser av hälsa och ohälsa. Det innebär också att det unika 

perspektivet som just den här personen har ska ges samma likvärdighet som det 

professionella perspektivet (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2016). En studie 

med hälso- och sjukvårdspersonal påvisade att en hög grad av personcentrerad 

vård i hela organisationen inom hälso- och sjukvården kunde leda till att patienten 

fick ett stort engagemang i kommunikationen. Hälso- och sjukvårdspersonalen 

behövde förstå patientens behov och önskemål för att kunna engagera patienten i 

kommunikationen (Chaboyer et al., 2016). 

 

Personcentrerad vård tas även upp av svensk sjuksköterskeförening (SFS, 2017) 

där det beskrivs att omvårdnaden ska genomföras i partnerskap med patienten och 

dennes närstående så att integritet och värdighet bevaras. Ett kännetecken för 

personcentrerad vård är att patienten och dess närstående blir både sedda och 

förstådda som unika personer med enskilda behov, värderingar, förväntningar och 

resurser. Även Patientlagen (SFS 2014:821) styrker det personcentrerade 
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förhållningssättet ”Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet 

stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet.” (kap 1, 1 §). 

 

Madeleine Leininger hade redan på 1970-talet ett personcentrerat förhållningssätt i 

sin omvårdnadsteori, då hon belyste vikten av den transkulturella omvårdnaden. 

Fokus låg på att upptäcka meningsfull vård i olika men även i liknande kulturer. 

Grunden fanns i den holistiska synen, vilket innebär att människan ses som en 

helhet, ur bland annat fysisk, emotionell, andlig, social, politisk och kulturell 

aspekt. Människan ska stöttas i att uppnå eller behålla hälsa, men även att möta 

sjukdom och död på ett anpassat kulturellt sätt. Detta ger ett sätt för att kunna 

säkerställa kulturellkompetent, säker och överensstämmande transkulturell 

omvårdnad (Leininger, 2002). 

 

Problemformulering  

Sverige är idag ett mångkulturellt land och det är av vikt att hela befolkningen 

erhåller samma vård oberoende av härkomst och kultur. Hälso- och sjukvårdens 

ansvar är reglerat i svensk lagstiftning och vården ska ges på lika villkor med 

respekt för människors lika värde. Till stor del består bemötandet i vården av 

kommunikation och då är språket ett betydelsefullt redskap. Svårigheter i 

kommunikationen mellan vårdpersonal och patient kan leda till misstolkning av 

symtom, ordination och behandling. Sjukvården bör byggas på personcentrerad 

vård och kulturell kompetens i mötet med patienter med invandrarbakgrund. Det 

har dock visats sig att det finns ett behov av förbättring inom dessa områden. 

Genom att ta reda på vad patienterna med invandrarbakgrund har för erfarenheter 

av den svenska hälso- och sjukvården kan kunskap inom detta område erhållas. 

Det kan bidra till att förbättra kommunikationen, vilket i sin tur kan leda till att 

patientsäkerheten stärks. Men även till att patientens integritet, självbestämmande 

och delaktighet bevaras. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva invandrares erfarenheter av den 

svenska hälso-och sjukvården. 
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Metod 

 

Design 

Examensarbetet har genomförts som en litteraturöversikt, vilket innebär att skapa 

en översikt över kunskapsläget i befintlig forskning inom ett omvårdnadsrelaterat 

ämne (Friberg, 2012b). 

 

Urval och datainsamling 

Med inspiration av Forsberg & Wengström (2013) har databaserna PubMed och 

Cinahl använts för att finna relevanta artiklar inom omvårdnad. Artiklarna till 

litteraturöversikten valdes ut genom att en urvalsprocess följdes. Sökorden som 

användes utgick från litteraturöversiktens syfte och dessa var immigrant, refugees, 

experiences, perceptions, attitudes, views, feelings, Sweden, swedish, 

transcultural, communication, care, culture, health professionals, emigration, 

immigration och nursing. Östlundhs (2012) rekommendationer följdes då 

trunkering användes för att möjliggöra träffar på sökordens alla böjningsformer, 

samt boolesk sökteknik med OR och AND. Därefter gjordes en sekundärsökning 

och tre artiklar hittades i referenslistor på redan utvalda artiklar. Artikelsökning 

och urval redovisas i Bilaga 1. 

 

Inklusionskriterierna var män och kvinnor över 18 år som hade invandrat till 

Sverige och hade erfarenhet av svensk hälso- och sjukvård. Artikelsökningarna 

begränsades till åren 2007–2018, fulltext och peer reviewed (Rosén, 2017). Att de 

vetenskapliga artiklarna är peer reviewed betyder att de är kritiskt granskad av 

experter inom området (Östlundh, 2012). För att få ett optimalt sökresultat bokades 

tid hos bibliotekarie på Högskolan Dalarna, som hjälpte till med sökningarna 

(Rosén, 2017). Enligt Forsberg & Wengström (2013) gjordes ett första urval 

genom att läsa titlarna på artiklarna, var artiklarna relevanta till 

litteraturöversiktens syfte lästes även abstrakten. De artiklar som uppfyllde 

kriterierna lästes i sin helhet ett flertal gånger och diskuterades av båda författarna. 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar, samt en artikel med Mixed-method 

ligger till grund för resultatet, vilket kan enligt Forsberg & Wengström (2013) vara 

en fördel för att belysa forskningen ur olika synvinklar. Artiklarna som hittades via 
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PubMed och som sedan valdes ut till resultatet granskades i Ulrichsweb för att 

garantera att de var peer reviewed. De artiklar som valdes ut redovisas i Bilaga 4. 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

För kvalitetsgranskning av de utvalda artiklarna användes granskningsmallarna för 

kvalitativ och kvantitativ ansats från Högskolan Dalarna. Dessa mallar är en 

modifierad version utifrån Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008), se Bilaga 2 och även Bilaga 3. Granskningsmallen för 

kvalitativa artiklar bestod av totalt 25 ja eller nej frågor, respektive 29 ja och nej 

frågor i den kvantitativa granskningsmallen. Varje fråga som besvarades med ett ja 

gav ett poäng och artikelns totala poäng räknades sedan om till procent som gav 

olika graderingar på en tregradig skala. För att artiklarna skulle ingå i 

litteraturöversikten skulle de inneha hög- eller medelkvalitetsnivå (Willman et al., 

2006). Se tabell 1 nedan. 

 

 Tabell 1: Bedömning av artiklarnas kvalitet 

 

Hög  

Grad 1 

Medel 

Grad 2 

Låg 

Grad 3 

 

Kvalitetsgradering 80–100 % 70–79 % 60–69 % 

Fritt efter Willman et al. (2006) 

   

 

Tillvägagångssätt 

Författarna till litteraturöversikten skapade ett OneDrive dokument för att 

underlätta skrivprocessen. Arbetet har skett genom fysiska träffar både i 

författarnas hem och på Högskolan Dalarna. Databassökning, artikelgranskning 

samt val av artiklar utfördes gemensamt. De valda artiklarnas resultat översattes av 

båda författarna med hjälp av Norstedts (2010) lexikon för att få en korrekt 

förståelse av innehållet. Analysen och presentationen av resultatet samt 

diskussionen utfördes gemensamt av båda författarna. 
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Analys och tolkning av data 

Artiklarna analyserades utifrån litteraturöversiktens syfte. Med stöd från Friberg 

(2012a) skedde analysen i fem steg. Steg ett var att läsa igenom de valda artiklarna 

ett flertal gånger för att få en förståelse för innehållet och sammanhanget. I nästa 

steg urskildes nyckelfynd i studiernas resultat. Därefter gjordes en 

sammanställning av resultaten genom att de översattes till svenska och sedan 

överfördes varje resultat till pappersark. Detta gjordes för att få en överblick över 

det valda materialet samt att bedöma vad som skulle analyseras. Sedan jämfördes 

skillnader och likheter i studiernas resultat och övergripande teman skapades. I det 

sista steget av analysen redovisades resultatet i olika teman. 

 

Etiska överväganden 

I Helsingforsdeklarationen finns etiska principer för medicinsk forskning. En 

grundläggande princip är att omsorgen om personen alltid ska gå före samhällets 

och vetenskapens intressen. Alla tänkbara försiktighetsåtgärder ska vidtas för att 

respektera studiedeltagarnas privatliv, behandla patientinformationen 

konfidentiellt och för att minimera effekten studien kan ha på deltagarnas 

personlighet, psykiska och fysiska integritet (The World Medical Association 

[WMA], 2014).  

 

Författarna till det här arbetet följde riktlinjerna som Forsberg & Wengström 

(2013) rekommenderade och gjorde etiskt övervägande i samband med urval, 

presentation och redovisning av resultatet. Författarna valde att använda artiklar 

som har fått tillstånd av etisk kommitté eller där ett noga etiskt övervägande gjorts 

av forskarna (ibid). Författarna var även objektiva, sanningsenliga och har inte 

redovisat ett förvrängt resultat (Polit & Beck, 2012). För att få en förståelse för 

innehållet i artiklarna och tolka dem korrekt lästes artiklarna upprepade gånger.  

 

 

Resultat 

 

Resultatet grundar sig på 13 kvalitativa artiklar, en kvantitativ artikel och en med 

mixed method. Alla studier var genomförda i Sverige. Resultatet redovisas i tre 
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huvudteman med underrubriker utifrån invandrares erfarenheter och upplevelser 

av den svenska hälso- och sjukvården. Följande huvudteman framkom: 

kommunikation, kulturella skillnader samt tankar och känslor. 

 

Kommunikation 

I alla 15 artiklarna framkom olika former av kommunikationssvårigheter i både 

verbal såväl som i skriftlig kommunikation (Akhavan & Karlsen, 2013; 

Andersson, Johansson, Nilsson & Sahlberg-Blom, 2009; Björk Brämberg,  

Nyström & Dahlberg, 2010; Fatahi, Nordholm, Mattsson & Hellström, 2010; 

Hovde, Hallberg & Edberg, 2008; Jonzon, Lindkvist & Johansson, 2015; Krupic, 

Määttä, Garellick, Dahlborg Lyckhage & Kärrholm, 2012; Krupic, Hellström, 

Biscevic, Sadic, & Fatahi, 2016a; Krupic, Rolfson, Nemes & Kärrholm, 2016b; 

Krupic, Sadic & Fatahi, 2016c; Martinsson, Edberg & Janlöv, 2013; Müllersdorf, 

Zander & Eriksson, 2011; Rydström & Dalheim Englund, 2015; Seffo, Krupic, 

Grbic, & Fatahi, 2014; Wiking, Saleh-Stattin, Johansson & Sundquist, 2009). 

 

Skriftlig information/kommunikation 

I en studie med nyanlända asylsökande invandrare upplevdes problem med den 

skriftliga informationen. De fick en skriftlig inbjudan om en hälsoundersökning 

när de kom till Sverige, samt påföljande provsvarsresultat från den svenska hälso- 

och sjukvården. Inbjudan och provsvarsresultaten var dock skrivna på svenska och 

deltagarna i studien förstod inte innehållet, vilket ledde till att de kände brist i 

förtroende och förståelse för det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Även 

känslor av rädsla och förvirring uppstod (Jonzon et al., 2015). 

 

Även i den kvantitativa studien gällande preoperativ information med både 

invandrardeltagare och svenskadeltagare visades det på brister i den skriftliga 

informationen. Alla deltagarna i studien rapporterade att den skriftliga 

informationen var mer eller mindre bristfällig, men deltagarna som inte var födda i 

Sverige och inte talade svenska ansåg i större utsträckning att de hade fått sämre 

information. Detta påverkade även vilket resultat de hade ett år efter operationen 

(Krupic et al., 2016b). 
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Även i en tidigare studie av Krupic et al. (2012) framkom det att den preoperativa 

informationen var bristfällig både för de svenska deltagarna och de med 

invandrarbakgrund. Men de med invandrarbakgrund ansåg att den var mer 

bristfällig än de svenska deltagarna. De ansåg att den skriftliga informationen som 

de fick per post innan operationen var svår att förstå då den var skriven på 

svenska. En deltagare med invandrabakgrund var dock nöjd med den skriftliga 

informationen han hade fått inför sin operation, dock framkom det inte av studien 

om den deltagaren kunde tala eller förstå svenska. Vissa deltagare i studien, 

särskilt de som bara bott i Sverige en kort tid beskrev bristen på information om 

smärtlindring preoperativt. Vissa informerades inte om tillgången till starkare 

smärtlindring eller rätten till att kontakta sin läkare om det behövdes (ibid). 

 

I en annan studie med invandrarkvinnor så framgick det att det var främst de äldre 

deltagarna som hade svårigheter att förstå information om recept och vilka 

behandlingsmöjligheter de hade, vilket kunde leda till att de inte ansåg sig få den 

hjälp de förväntade sig att få. De yngre kvinnorna i studien som behärskade det 

svenska språket belyste vikten av att kunna kommunicera på svenska (Andersson 

et al., 2009). 

 

Invandrarföräldrar som hade barn med astma rapporterade att de erhöll adekvat 

information och utbildning. De uppskattade när vårdpersonalen demonstrerade hur 

de skulle behandla barnets astma genom att visa broschyrer och bilder. De 

uppskattade också när vårdpersonalen förklarade för dem varför behandlingen var 

viktig samt att de försäkrade sig om att föräldrarna förstod informationen 

(Rydström & Dalheim Englund, 2015). 

 

Verbal kommunikation 

Den verbala kommunikationen mellan patienterna och hälso- och 

sjukvårdspersonalen var begränsad av språksvårigheter. Deltagarna kände att de 

inte blev förstådda då de inte kunde tala svenska och de själva inte förstod vad 

hälso- och sjukvårdspersonalen sa (Akhavan & Karlsen, 2013; Andersson et al., 

2009; Björk et al., 2010; Hovde et al., 2008; Jonzon et al., 2015; Krupic et al., 

2012; Krupic et al., 2016b; Krupic et al., 2016c; Martinsson et al., 2013; 
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Müllersdorf et al., 2011; Rydström & Dalheim Englund, 2015; Seffo et al., 2014; 

Wiking et al., 2009). 

 

Äldre invandrarkvinnor ansåg att det var ett stort problem att de inte kunde 

kommunicera med hälso- och sjukvårdspersonalen, då detta innebar att de hade 

svårt att beskriva sina problem och symtom (Andersson et al., 2009). Även äldre 

invandare som bodde på ett särskilt boende kände sig ställda utanför gemenskapen 

på grund av svårigheter att kommunicera med vårdpersonalen. De fann det svårt 

att uttrycka sina behov och önskemål och detta ledde till att de blev ovilliga att be 

om hjälp. Om det fanns en vårdpersonal som talade patientens modersmål sågs det 

som en tillgång och patienten kände då sig trygg, förstådd och kunde delta i 

gemenskapen (Martinsson et al., 2013). 

 

Även i studien av Rydström & Dalheim Englund (2015) ansåg deltagarna att 

språksvårigheter påverkade deras möten med den svenska hälso- och sjukvården.  

Det kunde enligt dem minska deras chanser att få den hjälp och vård som de 

behövde och hade rätt till. Dessutom kunde språksvårigheterna leda till att de inte 

visste vem de skulle vända sig till om de var missnöjda med vården. Även Seffo et 

al. (2014) belyste situationer med språksvårigheter och deltagarna i studien kände 

sig obekväma och att de förlorat sitt personliga värde. I Wiking et al. (2009) 

rapporterade hälften av de 52 deltagarna att de hade språksvårigheter när de 

konsulterade en läkare. Även om 85 procent av deltagarna ansåg att läkaren 

förstod deras problem så upplevde vissa att läkaren visade oförmåga att lyssna. Det 

var viktigt att bli lyssnad på och att läkaren förstod vad deltagaren gav för 

information. 

 

En studie belyste vikten av kommunikation för att generera ett bra möte. Det var 

viktigt att vårdgivaren använde ett enkelt språk. Patienterna föredrog att 

kommunicera utan tolk. En bra kommunikation underlättade delaktigheten för 

patienten, exempelvis genom upplevelse av att vara delaktig när olika beslut togs i 

patientens egna vård. Även om läkaren inte kunde ställa rätt diagnos eller erbjuda 

någon behandling så kunde patienten ändå uppleva tillit om mötet var bra, då tillit 

byggdes på kvaliteten på mötet. Ett bra möte inkluderade tid, en dialog mellan 
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vårdgivaren och patienten, ärlighet, förståelse och omtanke (Müllersdorf et 

al.,2011). 

 

Jonzon et al. (2015) studerade hur asylsökande från Eritrea erhöll och upplevde 

hälsoutredningen under deras asylsökningsprocess i Sverige. Deltagarna beskrev 

hur de inte hade tillräckligt med mod för att medverka under undersökningen. De 

var passiva och anpassade sig efter situationen vilket ledde till missade möjligheter 

att kommunicera. Envägskommunikationen ledde till osäkerhet hos patienten om 

exempelvis hen skulle få någon behandling överhuvudtaget. Bristande 

kommunikation bidrog till känslor av rädsla, utanförskap och tvetydighet. 

Akhavan & Karlsen (2013) beskrev viktiga problem som deltagarna upplevde i 

den svenska hälso- och sjukvården. Deltagarna missuppfattades av 

sjukvårdspersonalen på grund av skillnader i språk och kultur. De trodde att 

sjukvårdpersonalen förlitade sig på stereotyper när de interagerade med människor 

och patientens oförmåga att tala svenska gjorde dem dessutom sårbara. 

Reaktionerna från sjukvårdspersonalen till de patienter som inte talade svenska 

bidrog till en känsla av att inte behandlas med respekt. Deltagarna i Björk et al. 

(2010) uttryckte också vikten av att bli förstådd som en individ och inte som en 

representant för en homogen grupp. Men i den här studien accepterade dem en 

otillräcklig kommunikation på grund av att de inte erbjöds delaktighet i den 

vårdande relationen med hälso- och sjukvårdspersonalen. 

 

Problem med kommunikationen gällde också kroppsspråk. När detta diskuterades i 

Rydström & Dalheim Englunds (2015) studie framkom det att i deltagarnas kultur 

så använder människor mer gester än vad som är vanligt i Sverige, samt att vissa 

av dessa gester har en annan mening i den svenska kulturen. Därför ansåg 

deltagarna att kommunikation genom kroppsspråk inte alltid var det bästa sättet att 

kommunicera. I Björk et al. (2010) var det viktigt att den icke-verbala 

kommunikationen togs på allvar precis som uttalade ord. Om ord saknades kunde 

kroppsspråk och ögonkontakt uttrycka djupa känslor om deltagarna fick tillräckligt 

med tid. 
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Användning av tolk 

Kommunikationen med hälso- och sjukvårdpersonalen var begränsad av 

språkproblem, vilket påvisats tidigare i resultatet och många av studierna belyste 

både för- och nackdelar med användning av tolk. Det konsulterades ofta en 

auktoriserad tolk för att erhålla tillräcklig och korrekt information, men ibland 

kunde det även vara en anhörig som utförde tolkningen (Andersson et al., 2009; 

Björk et al., 2010; Fatahi et al., 2010; Hovde et al., 2008; Jonzon et al., 2015; 

Krupic et al., 2012; Krupic et al., 2016a; Krupic et al., 2016c; Müllersdorf et al., 

2011; Rydström & Dalheim Englund, 2015; Seffo et al., 2014; Wiking et al., 

2009). 

 

Björk et al. (2010) studerade patientdelaktigheten i den svenska hälso- och 

sjukvården hos icke svensktalande invandrarkvinnor. Här framkom det att 

deltagarna upplevde att med närvaro av en tolk blev det möjligt för dem att 

kommunicera sina behov. De beskrev att ett sådant stöd var nödvändigt för att 

kunna ställa frågor och få svar från vårdpersonalen. När en tolk inte var 

närvarande kände de sig uteslutna genom att de inte kunde förstå eller göra sig 

förstådda. 

 

Användning av tolk upplevdes som positivt då det underlättade kommunikationen 

mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, men det kunde det även 

innebära problem. Kvinnor i en studie hade typiska ”kvinnliga” problem och ville 

därför endast ha en kvinnlig tolk och vägrade till och med att gå till läkaren vid 

närvarandet av en manlig tolk. De tog istället med en kvinnlig vän eller släkting 

för att tolka under besöket. Kvinnorna upplevde även att det var problem med att 

de kunde känna igen eller ha träffat personen som tolkade, vilket ansågs som 

pinsamt (Andersson et al., 2009). I Krupic et al. (2016a) hade några av deltagarna 

blivit tillfrågade om de föredrog manlig eller kvinnlig tolk då det gällde känsliga 

ämnen, vilket de upplevde som positivt.  

 

I Jonzon et al. (2015) framkom det att tolk användes både via telefon och 

närvarande vid undersökningen. Ibland fanns ingen tolk och ibland fanns tolk men 

som talade fel språk, vilket gjorde att patienterna inte betraktade tolkningen som 
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säker och upplevde även en rädsla att tolkarna skulle bryta mot sekretessen. I 

Rydströms & Dalheim Englunds (2015) studie ansåg några deltagare att tolken var 

i vägen när de skulle etablera en kontakt med hälso- och sjukvårdspersonalen och 

ibland kände de ingen tillit till tolken. Detta gjorde att även de blev oroliga för att 

tolken skulle översätta konversationen felaktigt och/eller att tolken skulle använda 

den privata informationen felaktigt. Om det var fallet så valde de att ta hjälp av en 

vän eller släkting som kunde tala språket.  

 

Även Seffo et al. (2014) belyste att tolkarna talade fel språk. Det framkom också 

att tre av 16 deltagare upplevde att det var känsligt att prata om sina symtom när 

en tredje part var närvarande. Flera tolkningssituationer som gjorde att deltagarna 

kände missnöje var att tolkarna inte kom i tid eller inte kom alls, samt att det tog 

lång tid att få en översättning. Dessa problem med tolk belystes även av Krupic et 

al. (2016c). Tolkar som hade ett annat modersmål eller annan dialekt än vad 

deltagarna hade framkom även i Krupic et al. (2016a). En deltagare uppgav att fel 

tolk hade skickats till besöket och när sjuksköterskan kontaktade tolkagenturen så 

sa personen där att det kroatiska och serbiska språket var samma sak, vilket såklart 

inte var fallet. Några av deltagarna uttryckte dock att de hade blivit tillfrågade av 

vårdpersonalen om deras modersmål och dialekt vid bokning av tolk, vilket de 

uttryckte att de var tacksamma för (ibid).  

 

Fatahi et al. (2010) undersökte krigsskadade kurdiska flyktingars erfarenheter av 

kommunikation genom tolk. Deltagarna betonade att tolkens roll som en språkbro 

hade en betydande inverkan på kommunikationen rörande diagnos och behandling. 

Problem som framkom var skillnad i språk och kultur mellan deltagarna och tolken 

samt tolkens språkkvalifikationer. Tolkarna hade ofta ett annat modersmål än 

deltagarna och endast tre av tio deltagare hade blivit tillfrågade om de ville ha en 

tolk på kurdiska. Flera av deltagarna yttrade att när vänner och familj tolkade 

ledde det till att de blev obenägna att avslöja vissa känsliga problem. I Krupic et al. 

(2016a) ansåg deltagarna också att det var olämpligt när hälso- och 

sjukvårdspersonal eller anhöriga användes som tolkar. Det upplevdes negativt och 

stressigt för båda parter. Då anhöriga tolkade var det största problemet att de 

saknade adekvata kunskaper i språket, vilket påverkade resultatet av 
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kommunikationen. Majoriteten av deltagarna i Wiking et al. (2009) betonade 

vikten av en kompetent tolk i konsultationen mellan dem och läkaren. Deltagarna 

menade att om tolken var auktoriserad uppstod inga problem. 

 

I Rydström & Dalheim Englund (2015) framkom det att vissa av deltagarna 

föredrog att använda tolk medan andra upplevde att det innebar problem. Här 

belystes också problem med att använda en anhörig som tolk, då de ofta behövde 

söka vård snabbt för sitt barns problem med andningen och den anhöriga kunde ha 

svårigheter att komma direkt. Detta kunde i sin tur leda till att deltagarna stannade 

hemma för länge med sitt barn som led av astma innan de tog kontakt med den 

svenska hälso- och sjukvården. En del av deltagarna som höll på att lära sig 

svenska försökte ofta kommunicera direkt med sjukvårdspersonalen för att känna 

sig delaktiga i konversationen. Detta trots att en tolk eller släkting som kunde tala 

svenska var närvarande. Det kunde skapa problem i kommunikationen då ord 

utelämnades eller fel ord användes, vilket enligt deltagarna inte alltid uppskattades 

av sjukvårdspersonalen (ibid). 

 

Krupic et al. (2016a) studerade användningen av tolk inom den svenska hälso- och 

sjukvården. De flesta av deltagarna var nöjda med organisationen av tolk inom 

hälso- och sjukvården. Men de hade höga förväntningar på konsultationen via en 

tolk såsom att rätt information överfördes samt att tolken hade en hög grad av 

professionalism. Dock möttes inte dessa förväntningar i verkligheten. Problem 

som uppstod var att tolken var försenad eller inte kom alls, tolken tolkade 

informationen fel, saknade professionalism, agerade olämpligt och argt, samt 

kunde till och med upplevas arrogant. Deltagarna beskrev att frånvaron av tolk 

gjorde dem arga, besvikna, ledsna och frustrerade, vilket följdes av stress, oro och 

ångest (ibid). Deltagarna upplevde att de inte fick adekvat hjälp från tolken. De 

kände rädsla och kunde ibland inte uttrycka sig fritt på grund av tolkens 

oansvarighet och negativa reaktioner. Deltagarna belyste även problem med 

tolkarnas brist på kunskap inom det svenska språket såväl som inom de 

medicinska termerna. Ibland kunde kvaliteten på tolkningen vara så bristfällig att 

vårdgivaren stoppade konsultationen (ibid). 
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Kulturella skillnader 

I Akhavan & Karlsen (2013) upplevde deltagarna att kulturella och nationella 

skillnader påverkade deras förmåga att hantera det svenska hälso- och 

sjukvårdssystemet. Att anpassa sig till de svenska hälsonormerna beskrevs som en 

pågående process, genom att försöka lösa den kulturella koden. De flesta 

deltagarna i studien hade upplevelser från hälso- och sjukvården som gjorde att de 

funderade om behandlingsmetoden som de erbjöds påverkades av deras 

invandrarbakgrund. 

 

Jämförelse mellan den svenska hälso- och sjukvården och sjukvården i 

hemlandet 

I Wiking et al. (2009) jämförde en deltagare den svenska hälso- och sjukvården 

mot den iranska sjukvården. Deltagaren upplevde att i Sverige fick hen inte 

uttrycka alla sina symtom, vilket var acceptabelt i Iran. Enligt deltagaren behöver 

patienter få tillräckligt med tid för att få uttrycka sig från sitt perspektiv. Krupic et 

al. (2016c) tog också upp att deltagarna jämförde den svenska hälso- och 

sjukvården med sjukvården i hemlandet och de förväntade sig att sjukvården i 

Sverige skulle vara densamma som i hemlandet, vilket de ansåg att det inte var.  

 

Jämförelse mellan hälso- och sjukvården i Sverige och sjukvården i deltagarnas 

hemland belystes även av Müllersdorf et al. (2011). I Sverige fanns bättre 

teknologi och utrustning med mer personal och resurser. I deltagarnas hemland är 

resurserna inom hälso- och sjukvården till för de som har pengar eller de som 

anses vara betydande människor, medan de andra invånarna endast har knappa 

tillgångar till de tillgängliga resurserna. 

 

Äldre invandrares upplevelser av den svenska hälso- och sjukvården studerades av 

Hovde et al. (2008). Deltagarna jämförde även här standarden på den svenska 

hälso- och sjukvården med hur det var i deras hemland, det vill säga med 

beskrivandet av dåliga förhållanden och otillräcklig vård. För att beskriva deras 

upplevelser av den svenska hälso- och sjukvården användes uttryck såsom ”att 

komma till himmelen”, ”det här är paradiset” och om vårdpersonalen användes 

uttryck som ”änglar”. Men å andra sidan så var de bekymrade över att saker inte 
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blev gjorda på rätt sätt såsom de var vana vid. Jämförelse gjordes också med hur 

kvinnor i deras hemland tog hand om hemmet. Detta kom i kontrast med hur de 

yngre i vårdpersonalen utförde arbetet, vilket var på ett mindre varsamt sätt. Även 

upplevdes att vissa av vårdpersonalen hade brist på respekt genom att de gick in i 

deltagarnas hem utan att ta av sig skorna (ibid). 

 

Även i Rydström & Dalheim Englund (2015) studie jämförde deltagarna sina 

erfarenheter av sjukvård gentemot sitt hemlands sjukvård. Deltagarna ansåg att de 

svenska läkarna alltid kontrollerade fakta i medicinsk litteratur innan de gjorde ett 

uttalande om deras barns hälsa eller sjukdom. Detta arbetssätt ökade deltagarnas 

känsla av tvivel då detta inte var vanligt bland läkare i deras hemland. En deltagare 

sa, ”The doctors at home know what to do without reading all these books. I have 

not met many competent doctors here in Sweden. I don´t trust them (the doctors), 

no, not at all” (Rydström & Dalheim Englund, 2015, s. 424). 

 

Vidare i Rydström & Dalheim Englund (2015) framkom det att bli bemött med 

respekt var relaterat till att bli rättvist behandlad, att bli tagen på allvar men även 

att bli behandlad som en individ. Trots att deltagarna såg det svenska hälso- och 

sjukvårdssystemet som ickefamiljärt och annorlunda så uppskattade de den vård de 

fick och var tacksamma. När de beskrev att bli bemött med respekt så syftade de 

på det svenska hälso- och sjukvårdssystemet i relation till sjukvården i deras 

hemland (ibid). Deras erfarenheter från svensk hälso- och sjukvård var att de 

kunde få lämplig vård när deras barn var i behov av akut vård, vårdpersonalen tog 

deltagarna på allvar och lyssnade på dem. Deras kunskaper värderades och 

respekterades av vårdpersonalen. Vården baserades på barnets sjukdomstillstånd 

och inte på familjens religion, etnicitet eller sociala status. Vilket betydde att om 

barnet hade andningssvårigheter fick de vård på en gång och om det inte var 

brådskande väntade alla på sin tur (ibid).  

En deltagare sa: 

 

You have to take a queue ticket and then you get your care when it´s your turn, 

no matter who you are or how you are dressed . . . Yes, Swedish health care is 

out of this world! I think we appreciate the health care to a higher degree than 

the Swedes do themselves. (Rydström & Dalheim Englund, 2015, s. 420) 
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Förväntningar på den svenska hälso- och sjukvården 

I Müllersdorf et al. (2011) studie hade deltagarna förväntningar när de sökte den 

svenska hälso- och sjukvården. Förväntningarna på läkarna gällde diagnos och 

smärtlindring med mediciner och fysioterapeuten förväntades att stötta med 

smärtlindring genom träning och tekniska hjälpmedel. 

 

I Krupic et al. (2016c) hade majoriteten av deltagarna förväntningar på den 

svenska hälso- och sjukvården. Restiden samt väntetiden på ambulansen var 

vanligtvis längre än vad deltagarna förväntade sig då ambulanspersonalen måste 

hämta andra patienter efter vägen. Deltagarna förväntade sig att väntetiden på 

akutmottagningen skulle bli kort och att de skulle få åka hem efter 

undersökningen. Men det visade sig att processen kunde ta flera timmar, vissa 

upplevde att väntan var jobbigare än smärtan (ibid). Deltagarna hade höga 

förväntningar på den svenska hälso- och sjukvården i kontrast till deras hemländer 

där otillräcklig vård och dåliga förhållanden var vanliga. Men dessa förväntningar 

sänktes när de kom till sjukvården och fick medicinsk hjälp, då den svenska hälso- 

och sjukvården inte mötte deltagarnas förväntningar. Förväntningarna hos 

deltagarna var lägre när de sedan blev flyttade till andra avdelningar på grund av 

tidigare missnöjen i svensk hälso- och sjukvård. Deltagarna var även besvikna på 

sjukvårdspersonal som kom sent eller inte alls, samt att de inte hade tid att svara på 

frågor på grund av att de verkade stressade. Detta ledde till att deltagarna kände 

oro (ibid). 

 

 I Jonzon et al. (2015) var förväntningarna också låga på den svenska hälso- och 

sjukvården. Hälsoundersökningen för de asylsökande var deras första kontakt med 

den svenska hälso- och sjukvården, de uttryckte en osäkerhet om undersökningen 

skulle bidra med något till deras hälsa.  

  

Tankar och känslor 

Resultatet visade på att både kommunikationssvårigheter och kulturella skillnader 

genererade flera olika tankar och känslor hos deltagarna. Asylsökande från Eritrea 

upplevde att ett opersonligt bemötande från vårdpersonalen gjorde att de kände sig 
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som objekt och då uppstod känslor av osäkerhet och rädsla (Jonzon et al., 2015). I 

Björk et al. (2010) framkom det också att deltagarna utan delaktighet i sin vård 

kände sig objektifierade men även förbisedda, förolämpade och osäkra i 

sjukvården. Deras uppenbara beroende av vårdpersonalen innebar att deltagarna 

inte såg något annat alternativ än att acceptera denna situation. Deltagarna 

upplevde att vårdpersonal som inte ansåg att patienten var värd delaktighet 

besvärade sig inte att svara på deras frågor. 

 

I Akhavan & Karlsen (2013) kände deltagarna att ett mer holistiskt synsätt på 

deras hälsa skulle vara mera lämpligt. De ansåg att de frågor som ställdes av 

läkaren var otillräckliga för att ge en övergripande bild av deras medicinska 

bakgrund, tidigare hälsoerfarenheter eller andra viktiga händelser i deras liv. 

Deltagarna diskuterade även ett antal faktorer som ökade deras oro för kvaliteten 

på deras vård. En faktor var läkarens osäkerhet vilket påverkade deras förtroende 

för läkaren men även för den vård som erbjöds. Ytterligare faktorer var långa 

väntetider i väntrum eller i telefon samt brist på kontinuitet i vården. 

 

I situationen med att vara invandrare och erhålla kommunal vård så kände 

deltagarna sig utsatta genom att mycket olika vårdpersonal passerade i deras liv. 

De kände även sig övergivna då de hade så mycket att berätta men vårdpersonalen 

tog sig inte tid till att lyssna. Då vissa av deltagarna talade endast lite svenska 

begränsades deras förmåga att kommunicera med vårdpersonalen. Det kunde leda 

till känslor av besvikelse över att inte ha fått den rehabilitering eller de hjälpmedel 

som de var berättigade till, vilket i sin tur ökade deras känsla av att bli övergiven. 

Deltagarna var väldigt tacksamma för arbetet som vårdpersonalen gjorde, såsom 

att hjälpa dem med medicinering eller andra aktiviteter i deras dagliga liv och 

ansåg att de var snälla och vänliga (Hovde et al., 2008). 

 

I Martinsson et al. (2013) uttryckte deltagarna som bodde på ett särskilt boende 

också stor tacksamhet till vårdpersonalen. De beskrev att boendet var rent och 

trevligt och de uppskattade att få hjälp med mat, tvätt och städning. De kände att 

vårdpersonalen inte försökte missgynna dem på något sätt på grund av deras 

bakgrund. Deltagarna uttryckte även att det inte ville eller vågade berätta för 
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vårdpersonalen vad de hade för önskemål, då de inte trodde att de kunde begära så 

mycket. 

 

Erfarenheterna av att bli tagen på allvar och få en känsla av säkerhet var ett sätt att 

känna sig erkänd. Deltagarna uttryckte positiva och negativa erfarenheter av den 

svenska hälso- och sjukvården. Den ena sidan var kompetenta vårdgivare som 

utförde omsorgsfulla undersökningar följt av effektiva behandlingar. Den andra 

sidan karaktäriserades av bristfällighet på det ena eller andra sättet. Såsom brist på 

korrekta undersökningar, diagnoser som sattes utan undersökning och att 

vårdgivaren gav intryck av att inte ha tillgång till tillgänglig behandling 

(Müllersdorf et al., 2011). 

Att få bekräftelse pekades ut som något viktigt: 

 

The doctors should talk with you, encourage you. It is just as well that they 

explain. Maybe I have heard it from a doctor, but if the next one says the same, 

then I know they understand. It feel as though they think I come and lie to them. 

That feels uncomfortable. (Müllersdorf et al., 2011, s. 641) 

 

 

Enlig Rydström & Dalheim Englund (2015) så kände vissa av deltagarna att   

sjukvårdspersonalen ibland tog över deras barns vård och höll dem på avstånd. En 

kvinnlig deltagare med ett barn som hade svår astma pratade om hur 

sjukvårdspersonalen tog hennes son ifrån henne och hur hon fick lov att stå vid 

sidan om. Hon kände det som om de förminskade hennes betydelse som mamma. 

Deltagaren berättade: 

 

They didn´t say anything; they just gave him his medication. They were not 

kind, they didn´t show it directly but I could see it in their faces. On occasions 

like that, parents withdraw, they feel insecure, shy, and very sad; they don´t dare 

to protest. (Rydström & Dalheim Englund, 2015, s. 423) 

 

 

Deltagarna berättade om hur tacksamma de var av att spela en viktig roll i barnets 

vård när de behandlas på sjukhus. Det framkom även att brist på förtroende 

kopplades till sjukvårdspersonalens uppförande, såsom när de betedde sig som om 

föräldrarna inte hade tillräckligt med kunskap. Enligt deltagarna gav 
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sjukvårdspersonalen ibland felaktig information gällande barnets sjukdomstillstånd 

och det tog ofta tid att få rätt diagnos. De rapporterade att de hade tvivel gällande 

den medicinska expertisen, på grund av att de fick olika svar gällande vem de 

skulle fråga angående deras barns diagnos, behandling och/eller prognos. De fick 

lov att besöka den svenska hälso- och sjukvården upprepade gånger innan deras 

barn fick rätt diagnos och behandling (Rydström & Dalheim Englund, 2015). 

 

Upplevelser av att bli diskriminerade uppkom när deltagarna i Rydström & 

Dalheim Englund (2015) inte blev tillåtna att delta i vården, inte blev lyssnade på 

och de kände att de sågs som andra klassens medborgare. De kände sig också 

diskriminerade när de på grund av sin bakgrund, blev behandlade oförskämt. 

Känslor av att bli diskriminerad beskrevs vid situationer där de behövde vänta på 

barnsjukhuset i otaliga timmar för att få den vård som de kände att deras barn var i 

behov av. Vissa av deltagarna trodde även att de behövde vänta på grund av deras 

invandrarbakgrund, speciellt om de hade på sig en hijab (ibid). 

 

 
Diskussion 
 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva invandrares erfarenheter av den 

svenska hälso- och sjukvården. Alla inkluderade artiklar i resultatet visade på 

kommunikationssvårigheter av olika karaktär. Deltagarna fick bristfällig skriftlig 

information på grund av att den var skriven på svenska och de flesta deltagare 

hade ofullständiga svenska kunskaper. Dessa språksvårigheter utgjorde brister i 

den verbala kommunikationen då deltagarna hade svårt att beskriva sina behov och 

svårt att förstå det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Användning av tolk 

innebar både för- och nackdelar för kommunikationen. Det var positivt då 

patienterna kunde förmedla sig till hälso- och sjukvårdspersonalen. De 

övergripande nackdelarna var brist på kompetens, ett annat modersmål än 

patienten, tolken kom inte i tid eller överhuvudtaget och var inte professionell. Att 

anhöriga eller sjukvårdspersonal tolkade upplevdes som negativt. Kulturella 

skillnader i vården belystes i många av studierna och upplevdes både positivt och 

negativt. Deltagarna uttryckte både känslor av tacksamhet och att bli bemött med 
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respekt, men även känslor av osäkerhet, rädsla, oro, diskriminering och att 

objektifieras. 

 

Resultatdiskussion 

Denna resultatdiskussion kommer att presenteras med följande underrubriker 

kommunikation, kulturella skillnader samt tankar och känslor. 

 

Kommunikation 

Resultaten i alla artiklar visade på vikten av en optimal kommunikation och 

Müllersdorf et al. (2011) belyste vikten av kommunikation för att frambringa ett 

bra möte. Det var viktigt att vårdgivaren använde ett enkelt och förståeligt språk 

och en bra kommunikation underlättade delaktigheten för patienten. Detta togs 

även tidigare upp av Robertson (2013) som beskrev att kommunikation utgjorde 

den största delen av bemötandet i hälso- och sjukvården och det betydande 

verktyget för det var språket.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2017) så kan brister i bemötandet mellan patient och hälso- 

och sjukvårdspersonal leda till både bristfällig information och kommunikation. 

Detta har även visat sig i resultatet då bland annat både Krupic et al. (2016b) och 

Krupic et al. (2012) beskrev att det fanns brister i den skriftliga informationen. 

Dock ansåg deltagarna med invandrarbakgrund att de i större utsträckning fått 

sämre information.  

 

En tidigare studie av van Rosse et al. (2016) visade på att det fanns säkerhetsrisker 

för patienter som hade språksvårigheter inom hälso- och sjukvården, vilket kunde 

göra vården mindre patientsäker. Detta påvisades även i resultatet där Andersson 

et al. (2009) beskrev i sin studie att deltagarna upplevde problem med att 

kommunicera med hälso- och sjukvårdspersonalen, vilket ledde till att de hade 

svårigheter med att beskriva sina problem och symtom. Även Rydström & 

Dalheim Englund (2015) studie belyste att språksvårigheter påverkade deltagarnas 

möten med den svenska hälso- och sjukvården och kunde minska deras chanser att 

få den hjälp och vård som de både hade rätt till och behövde. 
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Författarna till det här arbete anser att om hälso- och sjukvårdspersonal 

uppmärksammar dessa språksvårigheter så kan kommunikationen förbättras och 

patienter med invandrarbakgrund erhåller en mer individanpassad och säkrare 

vård. Dock påtalade van Rosse et al. (2016) att detta inte alltid sker vilket kan, 

enligt författarna till det här arbetet, bero på brist på kunskap och osäkerhet hos 

hälso- och sjukvårdspersonalen.  

 

En tidigare studie av Chaboyer et al. (2016) visade att personcentrerad vård i hela 

organisationen inom hälso- och sjukvården kunde leda till att patienten fick ett 

större engagemang i kommunikationen. För att åstadkomma detta behövde 

vårdpersonalen ha en förståelse för vilka önskemål och behov som patienten hade. 

Även Björk et al. (2010) studie från resultatet visade på att om patienten inte fick 

vara delaktig i sin egen vård så blev de inte heller engagerade i kommunikationen. 

Patienterna accepterade en otillräcklig kommunikation då de inte blev inbjudna 

som en aktiv del i vårdrelationen. 

 

En tidigare studie av Jirwe et al. (2010) belyste att sjuksköterskestudenter ansåg att 

det fanns svårigheter i kommunikationen med patienten då de inte talade samma 

språk. De upplevde rädsla för att begå misstag och det resulterade i att patienten 

inte fick tillräckligt med information då sjuksköterskestudenterna avstod från att 

ställa frågor. I resultatet framkom det i Jonzon et al. (2015) att patienterna 

upplevde att de hade svårigheter att förstå det svenska hälso- och 

sjukvårdssystemet på grund av bristfällig kommunikation. Författarna till det här 

arbetet anser att tydlig kommunikation och information på patientens modersmål 

om hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar kan leda till en säkrare vård. Det 

kan även resultera i en ökad förståelse för, men även ge en mer positiv bild av den 

svenska hälso- och sjukvården. 

 

Att använda tolk inom hälso- och sjukvården visade sig vara både positivt och 

negativt i resultatet i tolv av artiklarna. En auktoriserad tolk användes både i det 

fysiska mötet men även över telefon. I fall där inte tolk fanns tillgänglig användes 

sjukvårdspersonal eller anhörig (Andersson et al., 2009; Björk et al., 2010; Fatahi 

et al., 2010; Hovde et al., 2008; Jonzon et al., 2015; Krupic et al., 2012; Krupic et 
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al., 2016a; Krupic et al., 2016c; Müllersdorf et al.,2011; Rydström & Dalheim 

Englund, 2015; Seffo et al., 2014; Wiking et al., 2009). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2016) är en auktoriserad tolk en nyckelperson mellan 

hälso- och sjukvårdspersonal och patient som inte talar samma språk. Tolk är en 

förutsättning för integration, så att nyanlända ska kunna tillgodose sig information 

på sitt modersmål. Men Socialstyrelsen (2016) styrker även resultatet då den visar 

på samma problem i samband med användandet av tolk som deltagarna i resultatet 

har upplevt. Dessa problem var bland annat fel språkkompetens, brist på medicinsk 

kompetens, utebliven tolk, icke god tolksed samt att kvinnlig tolk kom istället för 

en manlig och vice versa. Det här är faktorer som kan leda till felbehandlingar, 

utebliven behandling eller diagnostisering. Problem med tolk är ökade kostnader 

för hälso- och sjukvården och ineffektivt utnyttjande av resurser (ibid). Hadziabdic 

et al. (2011) visade också i tidigare svensk forskning på dessa problem med brist 

på tolk inom vissa språk men även brist på tolk överlag. 

 

Men resultatet visade inte bara på brister med användning av tolk i 

kommunikationen. Det framkom även att med närvaro av en tolk blev det möjligt 

för deltagarna att kommunicera sina behov. De beskrev att ett sådant stöd var 

nödvändigt för att kunna ställa frågor och få svar från hälso- och 

sjukvårdpersonalen. När en tolk inte var närvarande kände de sig uteslutna för att 

de inte kunde göra sig förstådda eller förstå (Björk et al., 2010). Detta går i 

enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och Patientlagen (SFS 

2014:821) som säger att patienten har rätt till tolk för att få en individanpassad 

information om sin diagnos, undersökningar samt vilken behandling och vård som 

finns att tillgå. Detta styrks också av Socialstyrelsen (2016) som beskrev att 

kvalificerade tolkar behövs i hälso- och sjukvården för diagnos och behandling. 

Men även andra språkstöd behövs då tolk inte finns att tillgå, såsom skriftlig 

information på modersmålet. 

  

Kulturella skillnader 

I resultatet framkom det att kulturella och nationella skillnader påverkade 

patienternas förmåga att hantera det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Att 
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anpassa sig till de svenska hälsonormerna beskrevs som en pågående process med 

att försöka lösa den kulturella koden (Akhavan & Karlsen, 2013). Hjelm (2016) 

påtalade tidigare att det är kulturellt bestämt hur en människa uppfattar hälsa och 

sjukdom. Personens beteende samt förväntningar är utgångspunkten i den 

transkulturella vården. Detta resonemang kan ha sitt ursprung i Leiningers (2002) 

omvårdnadsteori som belyste vikten av den transkulturella omvårdnaden. Där låg 

fokus på att upptäcka meningsfull vård i både olika och i lika kulturer. Att i hälso- 

och sjukvården se en människa som en helhet kan vara ett sätt för att kunna 

säkerställa kulturellkompetent, säker och överensstämmande transkulturell 

omvårdnad.  

 

I tidigare forskning från Sverige av Dellenborg et al. (2012) framkom det att hälso-

och sjukvårdspersonalen också upplevde svårigheter i mötet med patienter som 

hade olika kulturella bakgrunder. De upplevde att de behövde öka sin kulturella 

kompetens för att kunna hantera det transkulturella mötet. Författarna till det här 

arbetet anser att den kulturella kompetensen är viktig i vården av alla patienter, 

men framför allt för patienter med invandrarbakgrund. Om personalen har kunskap 

inom detta område så kan denna patientgrupp kanske få en bättre förståelse för det 

svenska hälso- och sjukvårdsystemet, vilket kan leda till att deras anpassning 

underlättas.  

 

I flera av studierna så jämförde deltagarna den svenska hälso- och sjukvården mot 

hur sjukvården såg ut i deras hemland och det framkom både positiva och negativa 

upplevelser och erfarenheter (Hovde et al., 2008; Krupic et al., 2016c; Müllersdorf 

et al., 2011; Rydström & Dalheim Englund, 2015; Wiking et al., 2009). När 

deltagarna i en studie från resultatet beskrev det svenska hälso- och 

sjukvårdssystemet i relation till sjukvården i deras hemland så upplevde de att 

vården baserades på deras barns sjukdomstillstånd och inte på familjens religion, 

etnicitet eller sociala status. Deras erfarenheter från svensk hälso- och sjukvård var 

att de kunde få lämplig vård när deras barn var i behov av akut vård, samt att 

personalen tog dem på allvar och lyssnade på dem (Rydström & Dalheim Englund, 

2015). Detta kan kanske enligt författarna till det här arbetet bero på att hälso- och 

sjukvårdspersonalen hade ett personcentrerat förhållningssätt. Vidare anser 
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författarna till det här arbetet att personcentrerad vård är grundläggande i 

vårdandet av dessa patienter, då den enligt SSF (2016) kan synliggöra hela 

människan. Det kan innebära att bekräfta och respektera människans tolkningar 

och upplevelser av ohälsa. Även SFS (2017) beskriver att i personcentrerad vård 

ska omvårdnaden utföras så att patientens integritet och värdighet bevaras som kan 

innebära att patienten och dess närstående blir både sedda och förstådda som unika 

personer. 

 

Vidare så hade deltagarna i en studie från resultatet höga förväntningar på den 

svenska hälso- och sjukvården i jämförelse med deras hemland, där otillräcklig 

vård och dåliga förhållanden var vanliga. Men förväntningarna sänktes när de kom 

till den svenska hälso-och sjukvården då deras förväntningar inte möttes (Krupic et 

al., 2016c). Detta kan kanske enligt författarna till det här arbetet bero på brister i 

det personcentrerade förhållningssättet.  

 

Tankar och känslor 

Resultatet visade på en rad olika tankar och känslor hos deltagarna. I Martinsson et 

al. (2013) uttryckte deltagarna en stor tacksamhet till sjukvårdspersonalen medan 

deltagarna i Jonzon et al. (2015) upplevde att de kände sig som objekt när 

sjukvårdspersonalen gav dem ett opersonligt bemötande, vilket resulterade i 

känslor av osäkerhet och rädsla. I Björk et al. (2010) belyste deltagarna att om de 

inte fick vara delaktighet i sin vård så kände de sig också objektifierade men även 

osäkra och förbisedda. I Akhavan & Karlsen (2013) kände deltagarna att ett mer 

holistiskt synsätt på deras hälsa skulle vara mera lämpligt för att ge en 

övergripande bild av deras medicinska bakgrund, tidigare hälsoerfarenheter eller 

andra viktiga händelser i deras liv.  

 

I Hovde et al. (2008) så upplevde deltagarna att de kände sig utsatta genom att 

många olika vårdpersonal passerade i deras liv. Deltagarnas språksvårigheter och 

oförmåga att kommunicera med vårdpersonalen ledde till känslor av besvikelse 

och övergivenhet. Men deltagarna var även väldigt tacksamma för arbetet som 

vårdpersonalen gjorde och ansåg att de vara snälla och vänliga (Ibid). Enligt 

Rydström & Dalheim Englund (2015) så kände vissa av deltagarna att 
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vårdpersonalen ibland tog över deras barns vård och höll dem på avstånd. Men de 

upplevde också att de blev bemötta med respekt då deras kunskaper värderades 

och respekterades av vårdpersonalen.  

 

Författarna till det här arbetet är eniga med Brodin & Mattsson (2014) som i en 

tidigare studie beskrev att vårdpersonal kan ha svårigheter att se och förstå att de 

bemöter människor ojämlikt då de är omedvetna om sina egna fördomar. Om 

vårdpersonalens bemötande grundar sig på förutfattade meningar kan det leda till 

att patienterna känner sig kränkta. Vårdpersonalens professionella insikt, resurser 

men även tid kan behövas för ett likvärdigt bemötande i vården. Detta styrks även 

av Mangrio & Sjögren-Forss (2017) som tidigare har visat på att det finns ett 

behov av förbättringar inom den kulturella kompetensen.  

 

I Rydström & Dalheim Englunds (2015) studie från resultatet upplevde deltagarna 

att de blev diskriminerade då de inte var delaktiga i vården. De kände också sig 

diskriminerade på grund av sin bakgrund och de kände att de sågs som andra 

klassens medborgare. Detta beskrevs även av Mangrio & Sjögren-Forss (2017) i 

deras litteraturstudie från olika världsdelar som belyste att deltagarna upplevde att 

de diskriminerades på grund av deras etniska ursprung, uttal eller att de hade 

otillräckliga kunskapsnivåer inom det nationella språket. 

 

Metoddiskussion 

Examensarbetet har genomförts som en litteraturöversikt. Databaserna Cinahl och 

PubMed användes vilket enligt Forsberg & Wengström (2013) är relevanta för att 

hitta artiklar inom omvårdnad, vilket författarna till detta arbete ser som en styrka i 

arbetet. Inkluderade artiklar var av hög kvalitet enligt Forsberg & Wengström 

(2008) och Willman et al. (2006). Men eftersom författarna till det här arbetet inte 

är vana att granska vetenskapliga artiklar och ansåg att granskningsmallarna var 

svåra att tyda, kan feltolkning av dessa ha lett till missvisande poängsättning av 

artiklarna. Flertalet artiklar återkom under artikelsökningen trots att olika 

kombinationer av de valda sökorden användes. Detta kan visa på att de använda 

sökorden var relevanta till litteraturöversiktens syfte (Östlundh, 2012). Inga 

litteraturöversikter är inkluderade i resultatet utan endast studier som är 
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förstahandskällor, detta på grund av att litteraturöversikter är sekundärkällor som 

har tolkats och bearbetats av andra författare och det kan då innebära feltolkningar 

(Forsberg & Wengström, 2008).  

Alla artiklarna i resultatet är utförda i Sverige då litteraturöversiktens syfte var att 

undersöka erfarenheter och upplevelser från den svenska hälso- och sjukvården. 

Båda författarna till detta arbete har varit yrkesverksamma i sjukvården under 

många år och har genom det en förståelse för hur svensk hälso- och sjukvård 

fungerar, vilket kan ses som en styrka i arbetet. I artiklarna är fokus till stor del på 

negativa erfarenheter och upplevelser och mindre på de positiva. Detta skulle 

enligt författarna kunna bero på att det är en stor förändring att migrera till ett 

annat land där språk och kultur skiljer sig från hemlandet.  

En annan orsak till att resultatet till största delen består av negativa erfarenheter 

kan vara att sökorden utgick utifrån syftet. Om arbetet hade haft ett annat syfte 

hade kanske flera artiklar med fler positiva erfarenheter hittats. För att resultatet 

skulle baseras på aktuell forskning gjordes en begränsning på elva år gällande 

artiklarnas ålder till mellan åren 2007–2018. Detta gjordes på grund av att arbetet 

med vår promemoria inför examensarbetet startade i början av 2018 och då kanske 

det inte hade hunnit publicerats så många artiklar. Dock är den äldsta inkluderade 

artikel i resultatet från år 2008.  

Analysen av artiklarna till resultatet lästes ett flertal gånger samt översattes av 

båda författarna för att få en bättre förståelse för innehållet. Då författarna till det 

här arbetets modersmål är svenska så användes ett engelsk-svenskt lexikon för att 

tolka resultatet så korrekt som möjligt (Norstedts, 2010). Då syftet var att studera 

erfarenheter så bestod resultatet av 13 kvalitativa artiklar, en mixed method samt 

en kvantitativ. Enligt Forsberg & Wengström (2013) så används den kvalitativa 

ansatsen med oftast färre deltagare i studierna när erfarenheter och upplevelser 

studeras. Detta kan ses som en svaghet i litteraturöversikten då resultatet kanske 

inte kan generaliseras till en större population. Författarna till det här arbetet anser 

ändå att resultatet har styrka då artiklarna visade på likande resultat trots ett spann 

på åtta år. Datainsamling, granskning och analys kan dock ha påverkat detta arbete 

negativt då det är första gången som författarna till detta arbete skriver en 
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litteraturöversikt. En annan styrka i examensarbetet är att författarna till det här 

arbetet har samarbetat genom hela skrivprocessen. 

 

Etikdiskussion 

Tio av artiklarna i resultatet är godkända av etisk kommitté och fem har etiska 

överväganden. Samtliga artiklar i resultatet är peer reviewed vilket förstärker deras 

trovärdighet då de blivit granskade av experter inom området. Citat från studiernas 

resultat användes till viss del för att återge patienternas erfarenheter och 

upplevelser. Citaten är inte översatta till det svenska språket då författarna följde 

Fribergs (2012b) rekommendationer som ansåg att citat är mer sanningsenliga på 

originalspråket, då engelska ord inte alltid får samma betydelse på svenska. 

Samtliga artiklar i resultatet är skrivna på engelska och har noggrant översatts med 

hjälp av engelskt-svenskt lexikon (Norstedts, 2010). Då engelska inte är 

författarnas modersmål kan detta ses som en svaghet i arbetet. 

 

Klinisk betydelse 

Sverige är ett mångkulturellt land och migration är ett högst aktuellt ämne. Ett 

personcentrerat förhållningssätt i den kliniska verksamheten kan leda till att 

patienter med invandrarbakgrund erhåller en vård på lika villkor som alla 

människor i det svenska samhället ska erbjudas enligt svensk lag. Om hälso- och 

sjukvårdspersonal tar hänsyn till kulturell bakgrund, språkkunskaper och försöker 

förstå patientens förståelse för den svenska hälso- och sjukvården kan det leda till 

att patientens självbestämmande, integritet och delaktighet bevaras. För att 

åstadkomma kulturell kompetens är det viktigt att hela organisationen arbetar för 

att uppnå detta med tydliga rutiner och riktlinjer. Det är också av vikt att kulturella 

skillnader och kulturell kompetens tas upp redan under utbildning inom vårdyrket. 

 

Konklusion 

Kommunikationssvårigheter är det största hindret som både patienter med 

invandrarbakgrund men även hälso- och sjukvårdspersonal måste hantera i den 

svenska hälso- och sjukvården. Detta gäller både verbal, skriftlig samt 

kommunikation genom tolk. Kulturella skillnader är också avgörande för hur 

invandrare uppfattar det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Deltagarna 
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uttryckte både känslor av tacksamhet och att bli bemött med respekt men även 

känslor som att bli diskriminerad, brist på tillit, osäkerhet, rädsla och oro. Kulturell 

kompetens hos hälso- och sjukvårdspersonalen kan hjälpa patienter med 

invandrarbakgrund att hantera det svenska hälso-och sjukvårdssystemet.    

 

Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning om invandrares erfarenheter av den svenska hälso- och 

sjukvården välkomnas. De inkluderade artiklarna är från åren 2008–2016 och då 

invandringen har ökat i Sverige de senaste åren så kan ytterligare kunskaper 

komma fram. Skillnader i kvinnors och mäns erfarenheter skulle vara av intresse 

men även hur den kulturella kompetensen implementeras i den svenska hälso- och 

sjukvården. Då den svenska hälso- och sjukvården idag arbetar efter ett 

personcentrerat förhållningssätt kan det vara intressant att se vad 

invandrarpatienter har för erfarenheter av personcentrerad vård. Kanske kan det 

komma fram fler positiva erfarenheter då.
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Bilaga 1 
Söktabell över utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda 

artiklar 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 

efter 

lästa 

titlar  

Urval efter 

lästa abstrakt  

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat efter 

genomläsning 

av artiklar, 

n=12 

CINAHL Immigrants AND 

Experiences OR 

perceptions OR 

attitudes or views or 

feelings AND 

Sweden OR swedish 

7912 

 

 

 

1767 

107 

0 

 

 

 

0 

30 

0 

 

 

 

0 

7 

 

 

 

 

 

2 

CINAHL Transcultural AND 

Sweden* AND 

Experience 

1891 

38 

15 

 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

 

 

0 

 

CINAHL Immigrants OR 

refugees AND 

Experiences OR 

perceptions OR 

attitudes OR views 

OR feelings AND 

Sweden OR swedish 

 

10 049 

 

 

 

3267 

117 

 

0 

 

 

 

0 

37 

 

0 

 

 

 

0 

11 

 

 

 

 

 

 

4 

CINAHL Immigrant AND 

Sweden* AND 

Experience 

7912 

241 

70 

0 

0 

21 

 

0 

0 

2 

 

 

2 

 

CINAHL Communication AND 

Culture AND 

Care AND 

Sweden 

59 023 

3335 

1798 

26 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

3 

 

 

 

1 

PubMed Immigrants AND 

Experiences AND 

Sweden AND 

Health professionals 

12 785 

906 

68 

27 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

2 

 

 

 

2 

PubMed Emigration AND 

Immigration AND 

Experiences AND 

Sweden 

27 639 

4354 

206 

13 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

1 

 

 

 

1 

PubMed Immigrant AND 

Nursing AND 

Care AND 

Sweden 

12 427 

1274 

633 

34 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

0 

 

 



 
 

 
Bilaga 2 
 
Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier 

 

 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

Maxpoäng:  25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 



 
 

 
Bilaga 3 
Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvantitativa studier 

 

 Fråga Ja Nej 
1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
Maxpoäng:  29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008).



 
 

Bilaga 4 
 
Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Akhavan, S., & 

Karlsen, S. 

 

2012 

 

Sverige 

Practitioner and 

Client Explanations 

for Disparities in 

Health Care Use 

Between Migrant 

and Non-migrant 

Groups in Sweden: 

A Qualitative Study 

Att undersöka fem läkares och 

fem utlandsfödda patienters 

förklarningar om skillnader 

inom användandet av hälso-och 

sjukvårdens tjänster mellan 

utlandsfödda och infödda 

patientgrupper.   

Kvalitativ. 

 

Semi-strukturerade intervjuer. 

n=10 (5 läkare och 5 

patienter i åldrarna 18–64 

år).  

Tre kategorier fram kom av 

resultatet. Dessa var 

kommunikationsfrågor, 

kulturella skillnader i mötet 

och effekter av uppfattningar 

av ojämlikhet i vårdkvalité 

och diskriminering. 

Hög, 88 % 

Andersson, G.,   

Johansson, J-E., 

Nilsson, K., & 

Sahlberg-Blom, 

E. 

 

2009 

 

Sverige  
 

Perceptions of 

Urinary 

Incontinence  

Among Syrian 

Christian Women  

Living in Sweden 
 

 Att beskriva uppfattningar om 

urininkontinens bland syriska 

kvinnor boendes i Sverige. 

Kvalitativ.  

 

Fokusgrupps intervjuer. 

n=14 kvinnor i åldrarna 

30–80 år. 

Resultatet beskrevs i tre 

kategorier: Tankar om 

urininkontinens, att leva med 

urininkontinens och 

kommunikation med hälso-

och sjukvården. 

Hög, 80 % 

Björk Brämberg, 

E., Nyström, M., 

& Dahlberg, K. 

 

2010 

 

Sverige 
 

Patient 

participation: A 

qualitative study of 

immigrant women 

and their 

experiences 
 

Att utforska 

fenomenet ”patientdelaktighet” i 

den svenska hälso-och 

sjukvården ur icke 

svensktalande invandrares 

synvinkel. 

Kvalitativ. 

 

Intervjuer med öppna frågor. 

n=8 kvinnor i åldrarna 

54–89 år. 

Deltagarnas delaktighet i 

hälso- och sjukvården visade 

sig vara mer eller mindre 

otillräcklig, vilket inte bara 

säger någonting om hälso- 

och sjukvårdens bemötande 

utan reflekterar deras 

generella bristfälliga 

deltagande i det svenska 

samhället.    

Hög, 96 % 



 

 
 

 
Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Fatahi, N., 

Nordholm, L., 

Mattsson, B., & 

Hellström, M. 

 

2010 

 

Sverige 

Experiences of 

kurdish war-

wounded refugees in 

communication with 

Swedish authorities 

through interpreter. 

Att studera krigsskadade 

kurdiska flyktingars 

erfarenheter av 

kommunikation genom tolk. 

Kvalitativ. 

 

Semi-strukturerade  

Intervjuer. 

n=10 (Män) Ålder 31–42 år. De krigsskadade kurdiska 

flyktingarna upplevde ett antal 

svårigheter gällande 

kommunikation via tolk med 

svenska myndigheter främst 

hälso-och sjukvårdspersonal. I 

många fall valdes tolkar ut 

utifrån invandrarens 

medborgarskap snarare än 

dennes modersmål och 

kulturella skillnader fanns. 

Hög, 80 % 

Hovde, B., 

Hallberg, R., I., & 

Edberg, A-K. 

 

2008 

 

Sverige 

Older immigrants´ 

experiences of their 

life situation in the 

context of receiving 

public care in 

Sweden. 

Belysa äldre invandrares 

erfarenheter av deras 

livssituation i samband med att 

få kommunal vård i Sverige. 

Kvalitativ  

 

Semistrukturerade intervjuer. 

n=16 

Ålder 65 år och äldre 

Deltagarna var tacksamma till 

det svenska samhället, som 

tagit hand om och gett dem 

skydd. De vill klara sig själv 

och inte vara en börda med 

sina hälsoproblem. De känner 

sig sårbara i vården gällande 

kommunikation, kulturella 

skillnader och tidigare 

livserfarenheter. 

Hög, 92 % 

Jonzon, R., 

Lindkvist, P., & 

Johansson, E. 

 

2015 

 

Sverige 

A state of limbo – in 

transition between 

two contexts: Health 

assessments upon 

arrival in Sweden as 

perceived by former 

Eritrean asylum 

seekers.  

Att utforska och förbättra 

förståelsen för hur asylsökande 

från Eritrea erhöll och 

upplevde hälsoutredningen 

under deras 

asylsökningsprocess i Sverige. 

Kvalitativ. 

 

Semi-strukturerade intervjuer. 

n=11 (5 kvinnor och 6 män). 

Ålder 27–43 år 

Deltagarna uttryckte känslor 

av tvetydighet, misstro och att 

de såg som objekt av det 

svenska hälso-och 

sjukvårdssystemet. De 

upplevde bristande 

kommunikation och oförmåga 

att övervinna språkliga och 

kulturella barriärer. 

Hög, 92 %  



 

 
 

 
Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Krupic, F., Määttä, 

S., Garellick, G., 

Dahlborg 

Lyckhage, E., & 

Kärrholm, J. 

 

2012 

 

Sverige 
 

Preoperative 

Information  

provided to  

Swedish and 

Immigrant patients 

Before  

Total Hip 

Replacement 
 

Att undersöka hur 

invandrade patienter och 

svenskfödda patienter 

beskrev vilken information 

de fick innan elektiv total 

höftprotesoperation. 

Kvalitativ 

 

Individuella Intervjuer.  

n=20 (10 patienter med 

invandrarbakgrund i åldrarna 

30–87 år och 10 patienter 

som var födda i Sverige i 

åldrarna 40–86 år). 
 

Resultatet avslöjade att den 

preoperativa informationen 

var begränsad för alla 

patienter som skulle genomgå 

total höftprotesoperation. 

Patienter från båda grupperna 

uttryckte en oro om 

otillräcklig preoperativ 

information avseende 

operationer, val av inplantat, 

smärtlindring, val av anestesi, 

ingen eller för kort tid till att 

ställa frågor till operatören 

och en övergripande stressig 

situation. De patienter som 

inte talade svenska upplevde 

svårigheter att tolka 

information skriven på det 

svenska språket. 

Hög, 100 % 

Krupic, F., 

Hellström, M., 

Biscevic, M., 

Sadic, S., & 

Fatahi, N. 

 

2016 

 

Sverige 

Difficulties in using 

interpreters in 

clinical encounters 

as experienced by 

immigrants living in 

Sweden. 

Att studera en grupp 

invandares erfarenheter 

gällande interaktioner i 

primärvården genom en tolk. 

Kvalitativ.  

 

Semi-strukturerade intervjuer med 

öppna frågor.   

n=24 (12 kvinnor med 

medelålder 62,8 år och 12 

män med medelålder 60,9 år) 

Deltagarnas förväntningar på 

konsultation med tolk var 

höga men motsvarade inte 

alltid deras förväntningar. 

Detta berodde dels på att 

tolkarna inte passade tiden, 

saknade professionalism eller 

kunskap inom de medicinska 

termerna. Användning av 

sjukvårdspersonal eller 

släktingar som tolkar var även 

problem som belystes. 

Hög, 84 % 



 

 
 

 

Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Krupic, F., Rolfson, 

O., Nemes, S., & 

Kärrholm, J. 

 

2016 

 

Sverige 

Poor patient-

reported outcome 

after hip 

replacement,  

related to poor 

perception of 

perioperative 

information,  

commoner in 

immigrants than in 

non-immigrants 

Undersöka om det är någon 

skillnad mellan hur 

svenskfödda patienter och 

utlandsfödda patienter 

uppfattar information innan 

operation av totalhöftprotes. 

Samt om det kunde kopplas till 

olika resultat för patienterna ett 

år efter operationen. 

Kvantitativ 

 

Enkäter, både preoperativt och 

postoperativt till två grupper. 

Grupp 1 med svenskfödda 

patienter n= 139 (87 kvinnor, 

52 män) 

Ålder 28–96 år 

 

Grupp 2 med utlandsfödda 

patienter, n= 50 (27 kvinnor, 

23 män) 

Ålder 36–90 år 
 

Det visade sig att fler av de 

utlandsfödda patienterna 

rapporterade att de fått mindre 

information om möjligheterna 

att behandla smärtan och även 

mindre information om 

ingreppet i stort, än de som var 

födda i Sverige. Ett år efter 

operationen så rapporterade den 

grupp utlandsfödda som ansåg 

sig dåligt informerade innan 

operationen att de hade fått 

sämre resultat postoperativt. 

Hög, 97 % 

Krupic, F., Sadic, S., 

& Fatahi, N. 

 

2016 

 

Sverige 

Contact with 

health-care service 

expectation and 

reality of situation 

experienced by 

immigrants seeking 

Swedish health-care 
 

Att undersöka hur invandrare 

från Bosnien och Herzegovina, 

Somalia och Kosovo upplevde 

kontakten med svensk hälso- 

och sjukvård, beträffande 

mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

Kvalitativ 

 

Fokusgruppsintervjuer 

n= 18 (9 kvinnor och 9 män) 

Ålder på kvinnor var mellan 

38 och 72 år. Ålder på män 

var mellan 47 och 75 år. 

Resultaten belyste patientens 

negativa erfarenheter angående 

det svenska hälso- och 

sjukvårdssystemet. De 

huvudsakliga klagomålen gällde 

försenade ambulanser, brist på 

läkare, långa resor till sjukhuset, 

långa väntetider vid 

akutmottagning, brist på 

information om sjukdomen, 

dåliga språkkunskaper och 

otillräckliga tolkar. 

Hög, 88 % 

 
 
 
 

 



 

 
 

Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Martinsson, I.,  

Edberg, A-K., & 

Janlöv, A-C. 

 

2013 

 

Sverige 

Growing old in a 

foreign context – 

older immegrants´ 

experience of 

everyday life in 

residential care 

facilities. 

Belysa äldre invandrares 

erfarenheter av att flytta till 

ett kommunalt boende. 

Kvalitativ  

 

Semistrukturerade intervjuer med 

intervjuguide. 

n=7 

Ålder 67 till 87 år 

Deltagarna kände sig 

avskärmade på grund av 

kommunikationssvårigheter 

och de försökte hålla sig kvar 

vid det förflutna och sitt 

ursprung. 

Hög, 88 % 

Müllersdorf, M., 

Zander, V., & 

Eriksson, H. 

 

2011 

 

Sverige 

The magnitude of 

reciprocity in 

chronic pain 

management: 

experiences of 

dispersed ethnic 

populations of 

Muslim women 
 

Att undersöka 

erfarenheterna av att leva 

med muskulärsmärta och 

erfarenheterna från hälso- 

och sjukvården hos den 

spridda (dispersed) etniska 

populationen av muslimska 

kvinnor.   

Kvalitativ 

Grounded theroy. 

 

Individuella intervjuer. 

n=5 Kvinnor  

Ålder 33–56 år. 

Den kroniska smärtan 

begränsade deltagarna fysiskt 

och emotionellt samt 

påverkade deras vardagsliv. 

Några av faktorerna som 

framkom vid kontakt med 

hälso-och sjukvården var 

bristande kommunikation, 

långa väntetider, inte bli 

betrodd eller förstådd.   

 Hög, 96 % 

Rydström, I., & 

Dalheim Englund, 

A-C. 

 

2015 

 

Sverige 

Meeting Swedish   

Health Care System:  

Immigrant Parents   

of Children With   

Asthma Narrate 

Att få en bredare förståelse 

för föräldrar med 

invandrarbakgrund som har 

barn med astma och deras 

erfarenheter av svensk 

hälso-och sjukvård.  

Kvalitativ.  

 

Intervjuer med öppna frågor. 

n=12 (8 kvinnor och 4 

män). Ålder mellan 22–57 

år. 

Föräldrarnas erfarenheter från 

den svenska hälso-och 

sjukvården beskrevs a fem 

kategorier: Bli bemöt med 

respekt, prisvärd sjukvård, 

kommunikationsproblem, bli 

diskriminerad och brist på 

tilltro till den svenska 

sjukvården.   

Hög, 88 %  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Seffo, N., Krupic, 

F., Grbic, K., & 

Fatahi, N. 

 

2014 

 

Sverige 

From Immigrant to 

Patient: Experiences 

of Bosnian 

Immigrants in the 

Swedish Healthcare 

System. 

Beskriver bosniska 

invandrares liv efter att de 

har anlänt till Sverige, med 

focus på deras kontakter 

med hälso- och sjukvården i 

Sverige. 

Kvalitativ 

 

Intervjuer med intervjuguide. 

n=16 (8 kvinnor och 7 

män) Ålder 65–86 år.  
 

Resultatet visade att 

deltagarna upplevde att 

ombyte av miljö, kultur och 

språk påverkade deras eget 

välbefinnande. 

Kommunikation och 

språksvårigheterna upplevdes 

som de största problemen. De 

var tvungna att be om hjälp av 

sina barn eller tolk i kontakten 

med hälso- och sjukvården. 

Hög, 92 % 

Wiking, E., Saleh-

Stattin, N., 

Johansson, S-E., 

& Sundquist, J. 

 

2009 

 

Sverige 

Immigrant patients’ 

experiences and 

reflections pertaining 

to the consultation: a 

study on patients 

from Chile, Iran and 

Turkey in primary 

health care in 

Stockholm, Sweden. 

Att utforska invandrade 

patienters upplevelser och 

reflektioner vid 

konsultationer inom 

primärvården i Stockholm. 

Kvalitativ och kvantitativ.  

Mixed-method 

 

Frågeformulär med både öppna och slutna 

frågor. 

n=52 (16 Chile, 9 Iran, 27 

Turkiet). Ålder 23–88 år. 

De flesta svaren i studien 

berörde 

kommunikationsproblem på 

grund av språkliga och 

kulturella skillnader mellan 

patienten och allmänläkaren. 

Men även allmänläkarens 

förmåga att lyssna och ha 

förståelse är avgörande för 

konsultationen. Det behövs en 

kompetent tolk för att 

konsultationen ska bli 

tillfredställande. 

 Hög, 88 % 

 

 


