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Abstrakt 
Bakgrund: Immigrationen till Sverige har ökat under 2000-talet, en ökning som bedöms 
fortsätta. När immigranter kommer i kontakt med hälso- och sjukvården kan bekymmer 
uppstå relaterat till kulturella- och språkliga skillnader. Sjuksköterskan har en central roll 
gällande att ge en kulturellt anpassad vård och kan med fördel ta stöd i Madeleine 
Leiningers teori om transkulturell omvårdnad.  
Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa immigranters erfarenheter av den 
svenska hälso- och sjukvården.  
Metod: Litteraturöversikt inkluderande 14 vetenskapliga artiklar sökta i databaser passande 
för ämnesområdet. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades systematiskt.  
Resultat: Erfarenheter gällande tillgängligheten av hälso- och sjukvården samt tilltron för 
den varierade. Att förstå och göra sig förstådd ansågs vara problematiskt, likaså 
användningen av tolk. Ett stereotypt bemötande och brist på delaktighet beskrevs samt 
känsla av diskriminering relaterat till immigration.  
Diskussion: Erfarenheter som beskrevs kunde relateras till hälso- och sjukvårdspersonalens 
okunskap i transkulturell omvårdnad. Grundläggande var att bli bemött som en enskild 
individ och inte som en del av gruppen immigranter.  
Slutsats: Vården av patienter från andra kulturer kräver förbättring. Vidare utbildning med 
Leiningers teori som kunskapsbas föreslås samt ytterligare omvårdnadsforskning inom 
ämnesområdet. Detta förmodas öka förutsättningarna för en kulturellt anpassad vård som är 
likvärdig för alla.   
 
Nyckelord: Erfarenheter, Hälso- och sjukvård, Immigration, Mångkulturell omvårdnad, 
Sverige  
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Introduktion 

Att vara patient innebär både fysisk och psykisk påfrestning. Det är en utsatt situation där 

patienten står i beroendeställning till hälso- och sjukvårdspersonalen. Befinner sig patienten 

dessutom i en annan kultur, med en annorlunda hälso- och sjukvård jämfört med den han 

eller hon är van vid, kan ytterligare sårbarhet medföras.  

 

Bakgrund 

Det mångkulturella Sverige 
Under år 2015 invandrade ca 134 000 människor till Sverige och antalet har ökat under 2000-

talet. Detta beror bland annat på flyktinginvandring samt studie- och arbetsrelaterad 

invandring. På grund av politisk instabilitet i andra delar av världen bedöms den höga nivån 

av immigration fortsätta, framförallt relaterat till inbördeskriget i Syrien. År 2015 uppgick 

Sveriges befolkning till drygt 9,8 miljoner människor, varav 17 % immigrerat 

(http://www.scb.se). Sverige är därmed ett mångkulturellt samhälle, menat att många 

kulturer finns representerade (Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003, s. 163). Enligt Leininger 

(2002c, s. 83) innebär ordet kultur levnadssätt, värderingar, föreställningar och normer som 

är inlärda, gemensamma och överförs från generation till generation. I takt med den ökade 

immigrationen förändras den svenska hälso- och sjukvården som möts av en mer heterogen 

befolkning beträffande kultur, etnicitet och erfarenhet av olika medicinska traditioner 

(Bäärnhielm, 2013, s. 313). 

 

Begreppet immigrant      
Många olika begrepp används gällande immigration. Ordet migration är ett samlingsnamn 

för immigration och emigration, det vill säga in- och utvandring (Migrationsverket, u.å.). 

Med immigrant, även kallat invandrare, menas “person som flyttar från ett land till ett annat 

för att bosätta sig där en längre tid, enligt folkbokföringen i Sverige minst ett år” 

(Invandrare, u.å.). Sedan mitten av 1970-talet utgör flyktingar den största delen av 

invandringen i Sverige (Hjern, 2009). I FN:s flyktingkonvention definieras begreppet 

flykting:  

En person som flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, 
tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, och som befinner sig 
utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan 
inte kan eller vill återvända till det landet… (https://sverigeforunhcr.se).  
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Migrant är ett annat vanligt förekommande begrepp som är svårt att hitta en distinkt 

definition på. Den förklaring som UNHCR ger är att migranter inte flyttar på grund av hot 

eller fara i hemlandet utan av andra skäl, exempelvis arbete. Migranter kan, till skillnad från 

flyktingar, återvända till hemlandet i säkerhet (https://sverigeforunhcr.se). I denna 

litteraturöversikt används begreppet immigrant som samlingsnamn för samtliga personer 

som flyttar till Sverige, oavsett av vilket skäl de lämnar sitt hemland. För ytterligare 

förtydligande av begreppen, se figur 1. 

          

                                      Figur 1. Förtydligande av begrepp 

 

Begreppet hälso- och sjukvård 
Med hälso- och sjukvård menas åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla 

sjukdomar och skador (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 1 §). I denna 

litteraturöversikt inkluderas även särskilt boende samt hemsjukvård i begreppet. Hälso- och 

sjukvårdspersonal är personal som är delaktiga i vården av patienter vid sjukhus och andra 

vårdinrättningar (Patientsäkerhetslagen [PSL], SFS 2010:659, kap. 1, 4 §). Sjuksköterskan 

anses ha en central roll i vården av patienten och denna litteraturöversikt lägger därav fokus 

på sjuksköterskeprofessionen i bakgrund och diskussion.   

 

Immigranter i hälso- och sjukvården 
Immigranter får sällan någon information om hur den svenska hälso- och sjukvården 

fungerar. Eftersom det finns olika synsätt på hälsa och sjukdom kan vården vara främmande 

och svår att förstå (Bäärnhielm, 2013, s. 313). Tidigare studier genomförda i Kanada visar att 

immigranter framförallt upplever språkliga hinder och bristande information som barriärer 

vid kontakt med hälso- och sjukvården (Kalich, Heinemann & Ghahari, 2016). I hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 §, fastställs att hela befolkningen har rätt till vård på 

lika villkor. Vidare stärker Patientlagen (PL, SFS 2014:821), 1 §, kap. 5, patientens delaktighet 

IMMIGRANT
Person som flyttar till ett 

nytt land för att bosätta sig 
där en längre tid. 

FLYKTING
Person som av olika 

anledningar flyr till ett 
annat land. 

MIGRANT
Person som frivilligt flyttar 
till ett annat land, inte p.g.a 

hot eller rädsla.
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i vården som i största möjliga utsträckning skall utformas och genomföras tillsammans med 

patienten. Information skall ges med hänsyn till patientens språkliga bakgrund och 

individuella förutsättningar (PL, SFS 2014:821, kap. 3, 6 §). Med patient menas person som är 

i kontakt med hälso- och sjukvården på grund av sjukdom eller annat jämförbart tillstånd i 

syfte att få råd, behandling eller omvårdnad (Patient, u.å.). I denna litteraturöversikt 

innefattar begreppet patient endast personer som immigrerat. Enligt Hjern (2009) är 

immigranter i Sverige ofta socialt utsatta, befinner sig i bostadsområden med lägre status och 

har lågavlönade arbeten. Detta tros vara en viktig anledning till att människor med 

framförallt utomeuropeiskt ursprung rapporterar dålig, eller mycket dålig hälsa, tre till fyra 

gånger oftare jämfört med svenskfödda. Socialstyrelsen (2000) instämmer i detta och 

tillägger att en känsla av otrygghet och låg utbildningsnivå tillsammans med dåliga 

kunskaper i det svenska språket samt diskriminering som ytterligare bidragande faktorer till 

ohälsa. 

 

Sjuksköterskan i den mångkulturella vården 
Sjuksköterskans huvudansvar är omvårdnad vilket innefattar att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Vidare skall omvårdnaden vara likvärdig för 

alla, oberoende av hudfärg, tro och kulturell bakgrund (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Sjuksköterskor i den svenska mångkulturella vården kan uppleva utmaningar. Skillnader 

mellan kulturer kan bli påfallande tydliga (Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000) och det kan 

vara svårt att förstå varför patienter med utländsk bakgrund beter sig annorlunda jämfört 

med patienter invanda i den svenska kulturen (Ekblad et al., 2000; Hultsjö & Hjelm, 2005; 

Ozolins & Hjelm, 2003). En skillnad som sjuksköterskor upplever är att anhöriga till 

immigranter ofta är mer involverade i vården. Många anhöriga vill vara tillsammans med 

patienten på sjukhuset, vilket sjuksköterskor kan uppleva som problematiskt då detta kan 

störa andra patienter (Ekblad et al., 2000; Hultsjö & Hjelm, 2005; Ozolins & Hjelm, 2003). 

Enligt Hultsjö och Hjelm (2005) känner sjuksköterskor i Sverige begränsningar i sina kultur- 

och religionskunskaper. Ekblad et al. (2000) poängterar att det inte är tillräckligt att enbart ha 

kunskap om olika religioner och kulturer för att kunna bedriva en god mångkulturell vård. 

Därmed föreligger risk för missförstånd angående att personer från en viss kultur beter sig 

på ett visst sätt, eller har vissa önskemål, enbart på grund av att de tillhör en särskild kultur. 
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Ett individuellt perspektiv är därför viktigt. Enligt sjuksköterskorna i Samarasinghe, 

Fridlund och Arvidssons (2010) studie kan en strategi för att främja ett individperspektiv 

vara att uppmuntra patienten till att berätta om tidigare erfarenheter i livet.  

 
Kommunikation i den mångkulturella vården 
Verbal och icke-verbal kommunikation är viktiga områden i den mångkulturella vården 

eftersom olika språk finns representerade. Sjuksköterskor känner sig ofta frustrerade när de 

ser ett behov av stöd hos patienten och dennes anhöriga, men inte har möjlighet att hjälpa till 

på grund av språkbarriärer (Ekblad et al., 2000). Strategier för att bemästra dessa barriärer 

kan vara att lära sig några ord på patientens språk samt att anlita tolk (Samarasinghe et al., 

2010). Tolk är ett bra verktyg när två parter behöver kommunicera med varandra men 

saknar gemensamt språk (Entrena, 2013, s. 335). Ozolins och Hjelm (2003) beskriver att 

kommunikationsproblem ofta orsakar missförstånd. Detta kan riskera patientsäkerheten 

eftersom det bland annat kan medföra att patienten tar sina läkemedel felaktigt eller inte 

söker vård vid försämring (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Teoretisk anknytning 
Madeleine Leininger är världsledande inom den transkulturella omvårdnaden och är 

grundare till teorin “Culture Care Theory of Diversity and Universality” (Leininger, 2002b). 

Transkulturell omvårdnad innebär att individer eller grupper stöttas i att bibehålla eller 

uppnå hälsa, att hantera hinder och död eller andra mänskliga tillstånd på ett kulturellt 

anpassat sätt där människan ses som en helhet (Leininger 2002c, s. 84). Teorin syftar till att 

hjälpa sjuksköterskan att hitta vägar till att erbjuda en likvärdig vård, oavsett kultur 

(Leininger, 2002c, s. 71). Med hjälp av ”Sunrisemodellen”, även kallad 

”Soluppgångsmodellen”, kan sjuksköterskan få en visuell bild över de faktorer som skall tas 

i beaktande för att kunna ge en god transkulturell omvårdnad (Leininger, 2002c, s. 79). I 

Bilaga 1 presenteras en svensk version av Soluppgångsmodellen samt ytterligare beskrivning 

av denna.  

 

Problemformulering 
Likt många andra länder genomgår Sverige en stor förändring gällande samhällets invånare, 

en förändring som bedöms fortsätta. Befolkningssammansättningen utgörs av fler kulturer 
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än tidigare, vilket ställer högre krav på den svenska hälso- och sjukvården. Risken finns att 

hälso- och sjukvården inte är anpassad för immigranter och att personalen känner osäkerhet 

i mötet med dessa patienter. Som sjuksköterska kommer du i kontakt med människor från 

andra kulturer oavsett vart du arbetar. Det är av största betydelse att kunna erbjuda en god 

och säker vård på lika villkor oavsett patientens kulturella bakgrund. Därför avser denna 

litteraturöversikt att ge en djupare förståelse för hur människor från andra länder upplever 

den svenska hälso- och sjukvården. Detta i syfte att öka medvetenheten hos sjuksköterskor 

samt övrig hälso- och sjukvårdspersonal för att en anpassad och tillfredställande vård skall 

kunna erbjudas till alla människor oavsett kulturell bakgrund.  

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa immigranters erfarenheter av den svenska 

hälso- och sjukvården.  

 

Metod 

Design 
Denna kandidatuppsats är en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012, s. 133–134) är syftet 

med en litteraturöversikt att få en överblick över kunskapsläget inom ett utvalt 

omvårdnadsområde, vilket innebär att utforska vad som redan skrivits för att få ökad 

kunskap om området. Detta är ett strukturerat arbetssätt där både kvantitativ och kvalitativ 

forskning kan ingå i analysen. 

 

Inklusions- och exlusionskriterier 
Inklusion- och exlusionskriterier används för att på bästa sätt besvara syftet (Polit & Beck, 

2012, s. 274). De vetenskapliga artiklar som använts har valts utifrån litteraturöversiktens 

syfte och inte utifrån en önskad metod. Detta medförde att kvalitativ, kvantitativ och mixad 

forskning var av intresse.  

Inklusionskriterier 
Gränsen för publiceringsår drogs vid år 2000. Endast engelsk- eller svenskspråkiga artiklar 

inkluderades till följd av författarnas språkkunskaper. Enbart originalartiklar vars tidskrifter 

var peer reviewed (vetenskapligt granskade) tilläts, vilket kontrollerades med hjälp av 
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databasen UlrichsWeb. Artiklarna skulle beskriva den svenska hälso- och sjukvården utifrån 

immigranters perspektiv. Endast studier som inkluderade mötet med vad som beskrevs som 

hälso- och sjukvårdspersonal i största allmänhet, alternativt endast med sjuksköterska, 

tilläts. Att artiklarna innehöll etiska resonemang var ett annat kriterium. Slutligen krävdes 

att artiklarna erhållit grad I eller II vid kvalitetsgranskning för att inkluderas i resultatet. 

Dessa graderingskriterier redovisas under rubriken urval, relevansbedömning och granskning.  

Exklusionskriterier 

De artiklar som efter kvalitetsgranskning erhållit grad III uteslöts samt även artiklar med 

fokus på ålderskategorin 0–17 år. Artiklar som utgick från alltför specifika patientgrupper, 

exempelvis kvinnor som genomgått traumatisk könsstympning, exkluderades.  

 

Litteratursökning     

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL, PubMed, PsycINFO, ProQuest Social 

Sciences och SweMed+. CINAHL Headings och MeSH-termer användes när så var tillämpligt. 

De sökord som användes valdes utifrån meningsbärande begrepp i litteraturöversiktens 

syfte. Då ordet immigrant inkluderar alla människor som flyttar från sitt hemland till Sverige 

användes även sökord för mer specifika immigrerande grupper. Synonymer för erfarenheter 

samt hälso- och sjukvård användes i olika kombinationer. Eftersom en svensk kontext valts 

innehöll samtliga sökningar “Sweden”. Alla sökord som nyttjats, även de som inte givit 

relevanta träffar, redovisas i Bilaga 2 i relation till syftets meningsbärande begrepp. De 

sökningar som genererade resultatartiklar presenteras i Tabell 1, vilken inkluderar databas, 

datum, sökord, avgränsningar, antal träffar samt urvalsförfarandet. Träffar som funnits i 

tidigare sökningar redovisas inom parantes i fältet för antal träffar.  

Urval, relevansbedömning och granskning 
När passande sökord kombinerats, och avgränsningar tillämpats, relevansbedömdes 

träffarna enligt SBU:s metod (SBU, 2014). Samtliga artiklars titlar lästes och därefter lästes 

abstrakten för de artiklar vars titlar bedömdes intressanta. Artiklar vars abstrakt ansågs 

passa litteraturöversiktens syfte lästes i sin helhet. Denna process motsvarar urvalskriterium 

1 och 2, se Tabell 1. Artiklar som svarade på syftet gick vidare till kvalitetsgranskning, urval 

3. Kvalitetsgranskningen utfördes med den granskningsmall för kvalitativa artiklar som 

tagits fram av Carlsson och Eiman (2003), se Bilaga 3. Abstrakt, introduktion, syfte, metod, 
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resultat, diskussion och slutsatser poängsattes utifrån kvalitet. Därefter beräknades en 

totalpoäng för artikelns övergripande kvalitet. Granskningsmallen reviderades på så vis att 

punkten angående patienter med lungcancerdiagnos exkluderades då denna var irrelevant 

för litteraturöversiktens syfte, se Bilaga 3. Revideringen medförde att maxpoängen, tidigare 

48, istället blev 45. Totalpoängen omvandlades till en procentsats vilket resulterade i 

artiklarnas slutgiltiga kvalitetsgrad. Artiklar som erhöll grad I, 80 %–100 % av maxpoäng 

(hög kvalitet), samt grad II, 70 %–79 % av maxpoäng (medelhög kvalitet), inkluderades. Med 

inspiration av Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016, s. 91–92) skapades en 

översikt över de artiklar som efter granskning godkändes för inkludering i 

litteraturöversiktens resultat, se Bilaga 4. 

Tabell 1.  
Databassökningar 

Databas 
Datum 

Sökord Avgränsningar Antal träffar 

(Dubbletter) 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

CINAHL 

170103 

 

( (MH "Refugees") OR (MH 
"Immigrants+") ) AND 
( (MH "Sweden") AND (MH 
"Patient Attitudes") )  

2000–2017 
Peer reviewed 

English and Swedish 

All Adults 

8 

(1) 

4 3 3 3 

CINAHL 

170103 

( (MH "Refugees") OR (MH 
"Immigrants+") ) AND 
( (MH "Sweden") AND (MH 
"Health Services+") ) 

2000–2017 

Peer reviewed 

English and Swedish 

All Adults 

34 

(2) 

12 4 1 1 

PubMed 

170105 

((("Emigrants and 
Immigrants"[Mesh]) OR 
"Refugees"[Mesh]) AND 
"Sweden"[Mesh]) AND 
"Health Services"[Mesh] 

2000–2017 

English and Swedish 

Adult: 19+ years 

69 

(0) 

18 6 1 1 

 

PsycINFO 

170109 

(refugee* OR immigrant*) 
AND swed* AND patient* 

2000–2017 

Peer reviewed 

English and Swedish 

Adulthood 

90 

(2) 

29 10 6 5 

 

PsycINFO 

170109 

(refugee* OR immigrant*) 
AND swed* AND (health 
services) AND experienc* 

2000–2017 

Peer reviewed 

English and Swedish 

Adulthood 

44 

(6) 

15 5 3 3 

ProQuest 

Social 
Sciences 

170120 

(refugee* OR immigrant*) 
AND swed* AND patient* 

2000–2017 

Peer reviewed 

English and swedish 

Adult 

107 

(2) 

24 4 1 1 

Totalt   352 

(13) 

102 32 15 14  

Urval 1- Antal lästa abstrakt, Urval 2- Antal hela lästa artiklar, Urval 3- Antal kvalitetsgranskade artiklar, Urval 4- Antal artiklar 
inkluderade i resultat 
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Analys 

Analys av granskade artiklar utfördes genom en process som i stort motsvarar Fribergs 

(2012, s. 140–141) rekommendation. Artiklarna lästes ett flertal gånger för att hos författarna 

skapa en helhetsbild beträffande innehållet. Till en början läste författarna samtliga artiklar 

enskilt och markerade det innehåll som ansågs vara relevant för litteraturöversiktens syfte. 

Därefter jämfördes och diskuterades dessa markeringar i detalj och artiklarnas resultat lästes 

därefter ytterligare en gång för att säkerställa att ingen relevant information förbisetts. I detta 

skede lades inte fokus på att sortera likheter och skillnader, syftet var istället att identifiera 

samtliga beskrivna erfarenheter. Detta genomfördes induktivt med ett öppet sinne utan 

avsikt att identifiera specifikt förväntat innehåll. När författarna var överens om vad ur 

artiklarnas resultat som svarade på litteraturöversiktens syfte kunde tre initiala teman 

utläsas: organisation, kommunikation och bemötande. Därefter färgkodades textmassan 

utifrån dessa teman och klipptes sedan ut och lades i separata kuvert. Nästa steg i analysen 

bestod av att urskilja likheter och skillnader inom respektive tema och texten kondenserades. 

Utifrån detta skapades subteman samt nya huvudteman, se Figur 2. Exempel på steg i 

analysprocessen redovisas i Bilaga 5.  

 

Etiska ställningstaganden 
I studier förekommer att deltagarnas rättigheter och studiens krav ställs emot varandra, 

vilket skapar ett etiskt dilemma för forskaren (Polit & Beck, 2012, s. 151). Litteraturöversikten 

innehåller därför endast artiklar som innehåller etiska resonemang kring den aktuella 

studien. Författarna resonerade även sinsemellan huruvida studierna var etiskt hållbara. 

Sökningarna resulterade enbart i artiklar skrivna på engelska vilka översättes till svenska, 

men innehållet bevarades så likt ursprungstexten som möjligt. Vid tveksamheter angående 

översättningar användes elektroniskt lexikon för att undvika förvanskning av texten. Citat är 

skrivna på originalspråk för att minska risk för översättningsfel. Författarnas egen 

förförståelse åsidosattes och egna åsikter förekommer endast i diskussionen. Tillåtelse att 

använda soluppgångsmodellen, Bilaga 1, söktes och beviljades hos källan. 
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Resultat 
Resultatet presenteras utifrån Figur 2 och bygger på 14 kvalitativa artiklar som samtliga 

beskriver immigranters erfarenheter av den svenska hälso- och sjukvården.  

 

 

Figur 2. Resultatets huvud- och subteman 

 

Det främmande hälso- och sjukvårdssystemet 
Under detta tema presenteras immigranters erfarenheter gällande åtkomst till svensk hälso- 

och sjukvård samt patienternas förtroende för denna. 

 

Hälso- och sjukvårdens tillgänglighet 

Att vara patient i ett nytt land med ett främmande hälso- och sjukvårdssystem bidrog till 

osäkerhet och det var svårt att veta hur man som patient förväntades bete sig (Farsi Razavi, 

Falk, Björn & Wilhelmsson, 2011). Kulturella skillnader medförde svårigheter att veta när 

vård skulle sökas men också hur den skulle sökas. Navigeringen i det svenska hälso- och 

sjukvårdssystemet komplicerades av att detta kunde vara uppbyggt annorlunda jämfört med 

det system patienten var van vid (Akhavan & Karlsen, 2013). Detta medförde att vissa 

patienter upplevde det enklare att ta kontakt med hälso- och sjukvården i landet de 

emigrerat ifrån (Akhavan & Karlsen, 2013; Scarpinati Rosso & Bäärnhielm, 2012). Ett annat 

alternativ var att kontakten togs via svensk socialtjänst (Scarpinati Rosso & Bäärnhielm, 

2012). Patienter poängterade betydelsen av att veta vem som skulle kontaktas vid hjälpbehov 

(Farsi Razavi et al., 2011; Hultsjö, Berterö & Hjelm, 2009).  

Det främmande hälso-
och sjukvårdssystemet

Hälso- och sjukvårdens 
tillgänglighet

Tilltron till hälso- och 
sjukvården
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Tillgängligheten av hälso- och sjukvård beskrevs som låg av flera patienter (Hjelm, Bard & 

Apelqvist, 2012; Robertson, 2015). Telefonbokning ansågs vara en bidragande faktor till 

detta, ofta relaterat till kommunikationssvårigheter. ”I get so nervous to communicate 

through the telephone, is so difficult…instead I go there to get an appointment but they tell 

me I have to phone…Why?” (Robertson, 2015, s. 62). Dessa svårigheter medförde att många 

väntade med att söka hjälp tills läget var så akut att de var tvungna att uppsöka en 

akutmottagning (Robertson, 2015). Ett annat problem som beskrevs var långa väntetider 

(Akhavan & Karlsen, 2013; Heikkilä & Ekman, 2000; Hjelm et al., 2012; Scarpinati Rosso & 

Bäärnhielm, 2012) och när hjälp till slut gavs kändes tiden alltför begränsad (Scarpinati 

Rosso & Bäärnhielm, 2012). När däremot tillräckligt med tid avsattes av hälso- och 

sjukvårdspersonalen upplevdes detta som ett tecken på omtanke, både beträffande 

patientens hälsa och dennes livssituation (Farsi Razavi et al., 2011).  

Erfarenheter av att bli hemskickad och nekad vård finns skildrade, vilket ledde till stress, 

oro, osäkerhet och bristande förtroende (Heikkilä & Ekman, 2000; Robertson, 2015). Att inte 

ha fått den hjälp som efterfrågats medförde en känsla av övergivenhet (Hovde, Hallberg & 

Edberg, 2008). Även om den svenska hälso- och sjukvården kunde uppfattas som underlig 

och främmande uppskattades dock ofta den vård som gavs (Rydström & Englund, 2015). 

Många patienter menade att hälso- och sjukvården var lättillgänglig där hjälp gavs direkt vid 

behov. Att vården var kontrollerad och kunde erhållas oavsett ekonomisk situation 

värdesattes högt (Heikkilä & Ekman, 2000; Rydström & Englund, 2015). 

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 & 
Englund, 2015, s. 420) 

Tilltron till hälso- och sjukvården 

Den svenska hälso- och sjukvården upplevdes vara av hög standard jämfört med de länder 

patienterna emigrerat ifrån (Björk Brämberg & Nyström, 2010; Hovde et al., 2008; Hultsjö, 

Berterö & Hjelm, 2007). Metaforer som att komma till himlen, att vara i paradiset samt att 

hälso- och sjukvårdspersonalen var änglar användes av flera patienter (Hovde et al., 2008). 

Personalen ansågs ofta vara lugn och omtänksam (Björk Brämberg & Nyström, 2010; 

Heikkilä & Ekman, 2000; Hjelm et al., 2012), vilket bidrog till en ökad känsla av trygghet 

(Björk Brämberg & Nyström, 2010). Bland vissa patienter upplevdes hälso- och sjukvården 
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dock som ineffektiv och ovänlig (Scarpinati Rosso & Bäärnhielm, 2012). En kvinna beskrev 

ett tillfälle när hon ifrågasatte väntetiden och fick till svar: “If you whine, you’ll have to wait 

even longer” (Rydström & Englunds, 2015, s. 422).  

 

Tilltron till hälso- och sjukvården minskade när personalen inte upplevdes besitta tillräcklig 

kompetens. Att de gav felaktig information, konsulterade medicinsk litteratur och gav olika 

svar, beroende på vem som tillfrågades, var bidragande faktorer till detta (Rydström & 

Englund, 2015). Tilltron påverkades även negativt när patienter vid upprepade tillfällen 

skickades mellan olika instanser. Detta upplevdes som att ingen tog ansvar (Farsi Razavi et 

al., 2011; Rydström & Englund, 2015). Att ständigt träffa ny hälso- och sjukvårdspersonal 

bidrog till bristande förtroende hos patienterna (Akhavan & Karlsen, 2013; Heikkilä & 

Ekman, 2000; Hovde et al., 2008; Hultsjö et al., 2009; Robertson, 2015). En god kontinuitet 

uppskattades och ökade förutsättningarna för en förtroendefull relation med hälso- och 

sjukvårdspersonalen (Farsi Razavi et al., 2011; Robertson, 2015).  

 

Den språkliga barriären 
Under detta tema presenteras immigranters erfarenheter gällande den språkliga 

interaktionen med hälso- och sjukvårdpersonal samt med tolk.  

 

Att varken kunna förstå eller göra sig förstådd 

Det svenska språket beskrevs som svårt att både förstå och använda, vilket påverkade mötet 

med hälso- och sjukvården negativt (Rydström & Englund, 2015; Hovde et al., 2008). 

Kommunikationssvårigheter kunde minska möjligheterna att få nödvändig hjälp eftersom 

detta försvårade för patienten att framföra sina behov (Robertson, 2015; Rydström & 

Englund, 2015). Denna barriär bidrog även till svårigheter att skapa en god relation med 

hälso- och sjukvårdspersonalen (Scarpinati Rosso & Bäärnhielm, 2012). Vården upplevdes 

bättre när patienten togs omhand av hälso- och sjukvårdpersonal som talade det egna 

språket. 

I don’t know what it is, but you become embarrassed in front of a Swede but not in front of a 
Finn. A Finn is like a relative, a near one. You know that this person is like you, a Finn. 
(Heikkilä & Ekman, 2000, s. 285) 
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Patienter upplevde bristande kontroll över sin situation när personalen talade ett annat 

språk. Det var svårt att veta om kommunikationen nått fram och om personalen uppfattat 

patienten korrekt (Heikkilä & Ekman, 2000). Patienter uppskattade bekräftelse på att vad 

han eller hon sagt uppfattats rätt (Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg, 2010) samt när 

tillräckligt med tid fanns till att göra sig förstådd (Hultsjö et al., 2009). Gester, viss 

ögonkontakt och fysisk distans hos hälso- och sjukvårdspersonalen kunde bidra till 

osäkerhet och brist på tillit hos patienter, vilket bevisade betydelsen av den icke-verbala 

kommunikationen (Fatahi, Nordholm, Mattsson & Hellström, 2010). Kroppsspråket kunde 

ibland missuppfattas då detta varierar mellan olika kulturer och ansågs därför inte vara det 

bästa kommunikationssättet (Rydström & Englund, 2015). Björk Brämberg et al. (2010) 

menar däremot att kroppsspråket kunde vara till stor hjälp när verbal kommunikation inte 

var möjlig och att det bör tas på lika stort allvar.  

 

Patienter upplevde osäkerhet hos hälso- och sjukvårdspersonalen på grund av 

språkförbistringen, vilket påverkade tilliten till den vård som gavs (Akhavan & Karlsen, 

2013). Att ha inflytande över sin vård var svårt när kommunikationsmöjligheterna var 

begränsade. Situationer där patientsäkerheten brustit på grund av denna språkliga barriär 

finns beskrivna, exempelvis en kvinna som givits penicillin trots allvarlig allergi (Björk 

Brämberg et al., 2010).  

 

Upplevelser av informationsgivning  

Att kunna ge information på ett begripligt sätt ansågs av patienterna vara en viktig förmåga 

hos hälso- och sjukvårdspersonalen (Hjelm et al., 2012; Hultsjö et al., 2007). Hjälpmedel, 

såsom bilder och broschyrer, underlättade för patienter att förstå information (Rydström & 

Englund, 2015). Att personalen dessutom försäkrade sig om att patienterna förstått 

informationen och lämnade utrymme för frågor värderades högt (Björk Brämberg & 

Nyström, 2010; Rydström & Englund, 2015). Ett fall där en patient fick besked om sin 

cancerdiagnos via e-post finns beskrivet och detta förfarande ansågs av patienten vara 

synnerligen respektlöst (Björk Brämberg & Nyström, 2010). Andra hade upplevt att 

informationen de fått varit otillräcklig och oförståelig (Farsi Razavi et al., 2011; Heikkilä & 

Ekman, 2000; Hultsjö et al., 2007), vilket resulterade i skiljaktighet mellan patientens 
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förväntningar och den vård som faktiskt gavs. ‘‘No one has explained what’s wrong, that is, 

what the diagnosis is, or what the problem is . . . we meet healthcare people but so far no one 

has told us anything” (Farsi Razavi et al., 2011, s. 322–323). 

 

Att kommunicera via tolk 

Att använda tolk upplevdes som positivt eftersom det möjliggjorde för icke-svensktalande 

patienter att uttrycka sig verbalt (Björk Brämberg et al., 2010; Hjelm et al., 2012; Hultsjö et al., 

2007; Rydström & Englund, 2015). Trots detta kunde närvaron av tolk hämma 

kommunikationen då denne, som kan upplevas som en främling, medförde risk för att 

patienter inte vågade uttrycka sig öppet (Fatahi et al., 2010; Hjelm et al., 2012; Krupic, 

Hellström, Biscevic, Sadic & Fatahi, 2016; Robertson, 2015; Rydström & Englund, 2015). Detta 

kunde relateras till rädsla för att information skulle delges obehöriga (Fatahi et al., 2010; 

Robertson, 2015; Rydström & Englund, 2015). I de fall tolken inte talade samma dialekt som 

patienten uppstod ytterligare ett problem då dialekter kan variera kraftigt, vilket resulterade 

i att tre språk var inblandade: patientens, tolkens och hälso- och sjukvårdspersonalens 

(Fatahi et al., 2010; Hultsjö et al., 2009). Missförstånd uppstod ofta när kulturella skillnader 

fanns mellan patient och tolk, likväl som när kulturella skillnader fanns mellan patient och 

personal. Exempelvis kunde uttryck som är vanliga i vissa kulturer översättas ordagrant av 

tolken, vilket resulterade i missförstånd (Fatahi et al., 2010).  

 

I de fall tolk inte fanns att tillgå upplevdes begränsade möjligheter för patienten att uttrycka 

sina behov och situationen kändes obehaglig (Björk Brämberg et al., 2010; Heikkilä & Ekman, 

2000). När ett sådant problem uppstod, samt när förtroendet för tolken var litet, hjälpte ofta 

familjemedlemmar till med översättningen (Hovde et al., 2008; Krupic et al., 2016; Rydström 

& Englund, 2015). Att familjemedlemmar agerade som tolkar ansågs av patienterna vara ett 

mindre lämpligt alternativ eftersom att deras kunskaper i det svenska språket ofta var 

bristfälliga (Krupic et al., 2016). Ytterligare ett problem uppstod om patienten inte ville att 

familjen skulle veta allt om denne och därför utelämnade viktig information (Fatahi et al., 

2010).  
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Att bli bemött som en enskild individ 
Under detta tema presenteras immigranters erfarenheter gällande bemötandet från hälso- 

och sjukvårdspersonalen.  

 

Ett stereotypt bemötande 

Patienter beskrev upplevelser av att bli bemötta som objekt med symtom, istället för levande 

individer. Att bli förstådd som en individ och inte som en representant för en homogen 

grupp immigranter ansågs vara essentiellt (Björk Brämberg et al., 2010). Patienter hade också 

erfarenheter av att bli bemötta som barn, vilket fick dem att tvivla på sig själva och känna sig 

ointelligenta (Akhavan & Karlsen, 2013; Robertson, 2015).  

[Before I spoke Swedish] I was treated like a child and not like an intelligent adult who 
has an education and has been working for many years...it was a sort of infantilisation 
(göra mig till en minderårig) that happened to me then. (Akhavan & Karlsen, 2013, s. 191) 

Hälso- och sjukvårdspersonalen upplevdes ofta utgå från stereotyper i mötet med patienter 

som inte talade svenska, vilket bidrog till en känsla av sårbarhet. Helhetssynen på patienten 

upplevdes vara bristfällig då det sällan fanns intresse för tidigare erfarenheter i patientens 

liv (Akhavan & Karlsen, 2013). Patienter uppskattade när personalen visade intresse, ett 

samtal om det dagliga livet sågs som ett tecken på engagemang och omtanke (Farsi Razavi et 

al., 2011). Många ansåg att hälso- och sjukvårdspersonalen gömde sig bakom sin profession 
(Hultsjö et al., 2009) och att ett mer mänskligt bemötande hade varit önskvärt (Akhavan & 

Karlsen, 2013; Hultsjö et al., 2009). För att bli bemött som en individ påpekade patienter 

betydelsen av ömsesidig respekt. Detta uppfylldes när de togs på allvar samt när hälso- och 

sjukvårdspersonalen tog sig tid att lyssna (Robertson, 2015; Rydström & Englund, 2015). När 

ingen lyssnade uppkom känslan av att vara övergiven. Brist på respekt upplevdes 

exempelvis när personalen gick in i personens hem utan att knacka på dörren eller ta av sig 

skorna (Hovde et al., 2008).  

Känsla av delaktighet  

Patienter upplevde det som en förolämpning när de inte gavs möjlighet till att vara delaktig i 

sin egen vård. Ofta framfördes inte detta av patienten, som istället tyst accepterade 

situationen relaterat till sin beroendeställning. Hälso- och sjukvårdspersonal som inte såg 

värdet i att involvera patienten upplevdes heller inte bry sig om att svara på frågor (Björk 

Brämberg et al., 2010). Flera patienter hade erfarenheter av att känna sig ignorerade av 
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personalen och behövde därför kämpa för att få uppmärksamhet (Björk Brämberg et al., 

2010; Björk Brämberg & Nyström, 2010; Hultsjö et al., 2007; Robertson, 2015). 

One day a doctor and a nurse visited me. They did not ask about anything, they wrote 
down notes and then went away. That day, when I am not asked about anything or I am 
not allowed to make own decisions, how do you think that feels for me? The visit only 
resulted in new medicines. Why didn’t they tell me?. (Björk Brämberg et al., 2010, s. 5) 

När patienten exkluderades från beslutstagande gällande behandling minskade 

möjligheterna att ha inflytande över vården. Känslan av delaktighet i sin egen vård ökade 

när hälso- och sjukvårdspersonalen tog hänsyn till tidigare vård och behandling i det land 

patienten emigrerat ifrån (Hultsjö et al., 2007). Brist på delaktighet medförde att vården inte 

utfördes i enlighet med patientens önskemål, vilket var bekymmersamt (Hovde et al., 2008). 

Flera patienter upplevde att personalen arbetade under tidspress och att tillräckligt med tid 

saknades. Många gånger gavs medicin istället för sällskap, vilket resulterade i ensamhet 

(Heikkilä & Ekman, 2000). Det var inte ovanligt att patienten upplevde sig som en börda när 

personalen hade en så hög arbetsbelastning, vilket medförde att denne ville klara sig själv i 

syfte att underlätta arbetet (Björk Brämberg et al., 2010; Hovde et al., 2008). Andra patienter 

hade däremot en mer positiv bild av vården då de fått god omvårdnad av omtänksam 

personal samt möjlighet till att vara delaktig (Björk Brämberg & Nyström, 2010; Heikkilä & 

Ekman, 2000; Hovde et al., 2008). ”And they (the staff) were wonderful there in the hospital. 

It was pure paradise being there. I didn´t want to leave” (Heikkilä & Ekman, 2000, s. 285). 

Flera patienter poängterade betydelsen av att involvera familjen i vården och det 

uppskattades när familjen fick chans att delta i möten med hälso- och sjukvårdspersonalen 

(Hultsjö et al., 2007). Patienterna kände sig beroende av sina familjer då 

familjemedlemmarna i vissa fall behärskade det svenska språket i högre grad och dessa 

kunde även assistera dem på andra vis (Hovde et al., 2008). Vissa patienter påpekade dock 

att familjemedlemmar inte alltid vill involveras i vården, och vice versa (Hultsjö et al., 2007).  

 

Immigration och utanförskap  

Flera patienter hade upplevt situationer som gav dem uppfattningen att den vård som 

erbjöds påverkades av det faktum att de immigrerat (Akhavan & Karlsen, 2013; Björk 

Brämberg & Nyström, 2010; Robertson, 2015; Rydström & Englund, 2015).  
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Känslan av att vara diskriminerad uppstod när patienterna upplevde att de behandlades 

annorlunda på grund av sin utländska bakgrund. Patienterna befarade att de aldrig skulle 

bli betraktade som svenskar, utan istället som andra klassens medborgare. En patients 

beskrivning av detta var ”Sweden will never be my country and they will never see me as a 

Swede” (Rydström & Englund, 2015, s. 422). En annan fyllde i ”Sweden is not my country, 

they (health care professionals) don´t say that, but I know” (s. 422). Att inte bli betraktad som 

svensk bidrog till känslan av att vara en främling vilket skapade osäkerhet och frustration 

(Robertson, 2015). Att mötas av misstro och fördomar var heller inte ovanligt (Björk 

Brämberg et al., 2010; Hultsjö et al., 2007; Robertson, 2015).  

Känslan av att vara missförstådd, både språkligt och kulturellt, var ett betydande problem i 

mötet med hälso- och sjukvården. Flera patienter upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonalen bemötte patienter som inte talade svenska sämre jämfört med 

svensktalande patienter (Akhavan & Karlsen, 2013). “If I were a Swede it would be easier to 

live here. I feel like a stranger here. Especially when I don’t speak Swedish” (Heikkilä & 

Ekman, 2000, s. 286). Patienter poängterade att de inte vill bli behandlade annorlunda på 

grund av att de inte är födda i Sverige (Hultsjö et al., 2009). Trots ovan nämnda 

beskrivningar finns undantag. Många patienter upplevde att de givits en likvärdig vård trots 

det faktum att de immigrerat (Björk Brämberg & Nyström, 2010; Farsi Razavi et al., 2011; 

Rydström & Englund, 2015).  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Under författarnas verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammades osäkerhet hos hälso- 

och sjukvårdspersonalen i mötet med människor från andra kulturer. Rädslan att göra fel 

ledde i många fall till en sämre vård. Dessa erfarenheter låg till grund för valet av 

ämnesområde. Leiningers teori, som inkluderar Soluppgångsmodellen, upplevdes passande 

för ämnesområdet då den är ett lätthanterligt verktyg för sjuksköterskan i den 

transkulturella omvårdnaden.  

 
Litteratursökning genomfördes i fem olika databaser med många kombinationer av sökord. 

Enligt Willman et al. (2016, s. 71) är detta viktigt för att finna största möjliga mängd relevant 
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litteratur med avseende på syftet. Sökningarna i databasen SweMed+ genererade inte några 

träffar. Inte heller manuella sökningar utifrån resultatartiklarnas referenslistor gav önskat 

resultat. MeSH-termer och CINAHL Headings användes i syfte att bredda sökningarna och 

öka möjligheten att finna passande artiklar. Många av sökorden återfanns inte i Thesaurus 

(ämnesord i PsycINFO), vilket medförde att fritextsökningar genomfördes. Databasen 

ProQuest Social Sciences använder sig inte av ämnesord och därför användes fritextsökningar 

även där. Att bredda syftet till de nordiska länderna diskuterades, men förkastades då 

datamättnad uppnåtts med forskning från enbart Sverige. De studier som finns anses ha 

påträffats då det efter en tid enbart dök upp träffar som redan valts ut. Detta ses som en 

styrka.  

 

Forskning är enligt Östlundh (2012, s. 74) färskvara. Avgränsningen för publiceringsår 

angavs därför till år 2000 i syfte att få en inblick i relativt ny forskning, men även i avseende 

på den ökade immigrationen under 2000–talet. Även detta ses som en styrka. Åldersgruppen 

0–17 år exkluderades eftersom att det kan förmodas att denna sällan söker hälso- och 

sjukvård på eget initiativ. Dessutom kan de vårderfarenheter de väljer att redovisa uttryckas 

på en relativt ytlig nivå, exempelvis att de ansåg maten vara osmaklig. Alltför specifika 

patientgrupper exkluderades på grund av att ett alltför specifikt ämne vore svårt att 

applicera på hälso- och sjukvården i allmänhet. Initialt planerades även att exkludera artiklar 

med fokus på patienter inom psykiatrin med avseende på att syftet ansågs vara något brett. 

Efter en diskussion togs beslutet att inkludera dessa eftersom den psykiska hälsan är en 

viktig aspekt för att människan skall kunna betraktas som en helhet. I efterhand ses detta 

som en styrka då det givit en mer omfattande bild av ämnesområdet. Sjuksköterskor möter 

patienter med både somatisk och psykisk ohälsa, oavsett arbetsplats.  

 

Samtliga artiklar relevansbedömdes och kvalitetsgranskades av båda författarna 

tillsammans, vilket minskade risken för oavsiktlig exkludering av innehållsrika artiklar. 

Även detta anses vara en styrka. Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall användes då 

den ansågs vara lättarbetad och av god validitet. Att revidera frågan angående 

lungcancerdiagnos till ”Patienter som immigrerat” övervägdes, men eftersom detta ansågs 

självklart i relevansbedömningen uteblev detta moment, och frågan exkluderades.  
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Endast artiklar som erhöll hög eller medelhög kvalitet inkluderades, vilket ökar 

litteraturöversiktens trovärdighet. I resultatet ingår enbart kvalitativa artiklar då inga 

relevanta artiklar av kvantitativ eller mixad design påträffades. Detta kan relateras till att 

syftet med litteraturöversikten var att belysa just erfarenheter. Enligt Polit och Beck (2012, s. 

487) ger kvalitativ forskning en djupare förståelse och en helhetsbild av ämnet. Det hade 

dock varit önskvärt att finna kvantitativa artiklar då detta skulle ha medfört inkludering av 

en större mängd informanter. Detta hade kunnat bevisa kvantiteten av erfarenheterna, 

exempelvis hur många immigranter som hade erfarenhet av att känna sig diskriminerade av 

den svenska hälso- och sjukvården. På så vis skulle generaliserbarheten ökas. 

 
En systematisk analysmetod användes. Att klippa ut den utvalda textmassan möjliggjorde 

strukturerad sortering tills önskvärd uppbyggnad av resultatet uppnåtts. Risk förelåg att 

textremsor skulle kunna tappas bort, vilket säkrades upp med att samtliga artiklar sparades 

och färgkodades i datorn. För att undvika feltolkningar genomfördes samtliga steg i 

analysen tillsammans av båda författarna. 

 
Sjuksköterskan har huvudansvaret för omvårdnaden och därmed en central roll i hälso- och 

sjukvårdsteamet. Artiklarna beskrev inte distinkt vilken profession informanterna mött och 

därför används begreppet hälso- och sjukvårdspersonal. Resultatet anses vara applicerbart 

på samtliga professioner inom hälso-och sjukvården, inte minst sjuksköterskan. En svaghet i 

litteraturöversikten kan vara att hänsyn inte tagits till hur länge deltagarna varit i Sverige 

eller deras ursprungliga nationaliteter. Därmed föreligger osäkerhet angående vilket hälso- 

och sjukvårdssystem den tillfrågade jämför med. Generalisering bör, som ett resultat av 

detta, genomföras med försiktighet då erfarenheterna kan variera. Hänsyn har heller inte 

tagits till deltagarnas kunskaper inom det svenska språket, vilket också kan påverka deras 

erfarenheter. En person som talar flytande svenska anser mest troligt att navigeringen i det 

svenska hälso- och sjukvårdssystemet är enklare jämfört med någon som inte talar språket i 

samma utsträckning. I resultatet framgår inte vilken typ av hälso- och sjukvård 

erfarenheterna gäller. Detta var medvetet då författarna ansåg att sjuksköterskan bör ha 

dessa i beaktning oavsett arbetsplats.  
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Resultatdiskussion 
Resultatet i denna litteraturöversikt beskriver immigranters erfarenheter av den svenska 

hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården kan vara svår att komma i kontakt med och 

tilltron till den varierar. En lyckad kommunikation är av största betydelse och brister i 

bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen är inte ovanligt förekommande.  

 
Det främmande hälso- och sjukvårdssystemet 

I resultatet framgår att det för immigranter kan vara svårt att komma i kontakt med den 

svenska hälso- och sjukvården, vilket kunde medföra att individen undvek att söka vård. 

Westin, Åhs, Bränd Persson och Westerling (2004) påvisar i sin enkätbaserade studie att 39 % 

av 336 immigranter vid något tillfälle undvikit att uppsöka svensk hälso- och sjukvård trots 

föreliggande behov. Orsaker till detta kunde vara svårigheter att boka tid samt att 

väntetiderna var långa. Även ekonomiska orsaker, misstro och tidigare negativa 

vårderfarenheter angavs som skäl. En möjlig ekonomisk orsak till att inte söka vård kan 

tänkas vara föreställningen att vårdbesök kostar mycket pengar. Detta kan kopplas till 

Leiningers Soluppgångsmodell. Den ekonomiska faktorn avser enligt Leininger (2002a, s. 

138) bland annat ekonomins betydelse för patientens möjlighet att utnyttja vården. Beroende 

på immigrantens situation kan en ytterligare orsak antas vara att vården inte uppsöks på 

grund av rädsla relaterad till uppehållet i Sverige, exempelvis om uppehållstillstånd ännu 

inte erhållits. Denna orsak kan härledas till den politiska och legala faktorn i 

Soluppgångsmodellen. Enligt Leininger (2002a, s. 138) avser denna faktor politiska och 

legala hinder som kan påverka den vårdbehövandes välbefinnande och komplicera sättet att 

leva. På grund av ovan nämnda orsaker anses därför att god information angående hur det 

svenska hälso- och sjukvårdssystemet fungerar krävs. Exempelvis hur och var vård skall 

sökas samt vilka rättigheter som finns, beroende på immigrantstatus. I Hultsjö, Berterö, 

Arvidsson och Hjelms (2011) enkätbaserade studie framkommer att 93 % av de 43 

deltagarna, som både inkluderar immigranter och hälso- och sjukvårdspersonal, anser att det 

är viktigt, eller mycket viktigt, att denna typ av information finns lätt tillgänglig för alla. 

Socialstyrelsen (2011) menar att förbättringsarbeten pågår inom många landsting gällande 

att i större utsträckning anpassa verksamheterna till immigranter. Detta bland annat genom 

information om rätten till hälso- och sjukvård. Bristande information om hälsa och hälso- och 

sjukvården försvårar också patienternas möjligheter att uppnå hälsa.  
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Att misstro finns beträffande den svenska hälso- och sjukvården anses inte vara specifikt för 

just immigranter. Westin et al. (2004) påvisar i sin studie att det inte finns någon signifikant 

skillnad mellan immigranter och svenskfödda angående att inte söka vård relaterat till 

misstro. Bristfällig kontinuitet visade sig vara en bidragande orsak till misstro, och enligt 

SOU (2016:2) påvisas Sverige ha sämre resultat gällande detta jämfört med andra länder. 

Vidare menar SOU (20016:2) att god kontinuitet skapar trygghet och kan på olika sätt 

motverka ineffektivitet inom hälso- och sjukvården. 

  
Den språkliga barriären 

Resultatet visar att kommunikationshinder upplevdes som ett betydande problem i mötet 

med hälso- och sjukvården. Enligt Leininger (2002a, s. 126) är det mycket viktigt att som 

sjuksköterska ha förmågan att kunna kommunicera med patienter från andra kulturer. 

Vidare beskriver Leininger, i enlighet med litteraturöversiktens resultat, betydelsen av den 

icke-verbala kommunikationen och poängterar att hänsynstagande krävs med avseende på 

att denna varierar mellan olika kulturer. Att gester och viss ögonkontakt kunde bidra till 

osäkerhet och bristande tillit hos patienten kan anses bero på feltolkningar. Enligt Pergert, 

Ekblad, Enskär och Björk (2008) använder sjuksköterskor ofta gester och ögonkontakt som 

verktyg i kommunikationen i syfte att skapa en god relation till patienten samt för att 

bekräfta och lugna denne. Detta är ytterligare ett exempel på att en transkulturell 

omvårdnad likt Leiningers teori bör tillämpas i syfte att kunna erbjuda anpassad vård. I den 

svenska kulturen anses det snarare som oförskämt när ögonkontakt undviks, vilket är ett av 

många exempel på möjliga skillnader i den icke-verbala kommunikationen. Den osäkerhet 

patienterna upplevde hos hälso- och sjukvårdspersonalen kan bekräftas. Jirwe, Gerrish och 

Emami (2010) samt Ozolins och Hjelm (2003) beskriver en osäkerhet som åtminstone 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter upplever gällande kommunikationen med 

patienter som inte talar svenska. Det är svårt att avgöra huruvida de har lyckats göra sig 

förstådda och missförstånd är inte ovanliga.  

 
Patienterna upplevde att informationen från hälso- och sjukvårdspersonalen i många fall var 

både otillräcklig och oförståelig. Detta styrker Socialstyrelsen (2011) som menar att patienter 

som inte har svenska som modersmål i lägre grad anser sig välinformerade, respekterade 

och delaktiga. Detta uppfyller inte Patientlagens krav på att information skall anpassas efter 
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patientens språkliga bakgrund och individuella förutsättningar (PL, SFS 2014:821, kap. 3, 6 

§). Fallet med patienten som fått information om sin cancerdiagnos via e-post kan diskuteras 

avseende orsaken till förfarandet. Det går ej att utläsa om detta berodde på patientens 

kulturella bakgrund, eller om det var ett misstag som hade kunnat drabba vilken patient 

som helst. Oavsett orsak anses det vara ett hänsynslöst och oacceptabelt agerande. 

 

Leininger (2002, s. 127–128) beskriver vissa viktiga aspekter sjuksköterskan bör beakta vid 

användandet av tolk. Att tolken talar samma språk och dialekt som patienten samt har 

kännedom om patientens kultur bör säkerställas. Sjuksköterskan bör insistera på att tolken 

direktöversätter det som sägs för att undvika tolkens egna värderingar. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen i Hadziabdic, Albin, Heikkilä och Hjelms (2010) studie föredrar att 

tolken direktöversätter informationen då detta möjliggör en ömsesidig förståelse mellan dem 

och patienten. Detta motsäger resultatet då patienterna menar att direktöversättning kan 

resultera i missförstånd. Sjuksköterskan bör därför ta i beaktande att risk för missförstånd 

föreligger vid nyttjandet av Leiningers ovan nämnda rekommendationer. Sjuksköterskan bör 

också ha i åtanke att användandet av tolk kan medföra att patienten inte vågar uttrycka sig 

fritt. Rädslan för att tolken skulle missbruka informationen visar på betydelsen av att det bör 

framgå för patienten att tolken är professionell och omfattas av sekretess. I enlighet med vad 

som anges i resultatet påvisar övrig forskning att användandet av familjemedlemmar som 

tolkar kan vara olämpligt (Hadziabdic et al., 2010; Jirwe et al., 2010; Pergert et al., 2008). Risk 

föreligger att viktig information uteblir (Hadziabdic et al., 2010; Jirwe et al., 2010) samt att 

även familjerollerna kan störas (Pergert et al., 2008).  

Den språkliga barriären kan sammankopplas med både den språkliga faktorn och 

utbildningsfaktorn i Soluppgångsmodellen. Enligt Leininger (2002, s. 138) är det inte endast 

nödvändigt att veta vilket språk patienten talar utan även vilket kommunikationssätt denne 

föredrar. Då utbildningsfaktorn inkluderar läs- och skrivkunnighet är det viktigt att 

sjuksköterskan beaktar detta hos patienten i syfte att enklare kunna göra en korrekt 

bedömning av vilket kommunikationssätt som är lämpligt. Gebru, Åhsberg och Willmans 

(2007) studie visar att endast hälften av de 121 svenska journaler som granskats innehöll 

information om patienters kommunikationsförmågor. Detta kan förmodas bidra till att 
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hälso- och sjukvårdspersonalens osäkerhet ökar, vilket både de själva och patienterna 

märker av. Ifall patientens kommunikationsförmåga finns dokumenterad tros detta medföra 

trygghet för personalen, vilket i sin tur kan medföra positiv påverkan av patientens tillit. 

Att bli bemött som en enskild individ 

Leininger (2002, s. 53) poängterar betydelsen av att sjuksköterskan, för att undvika 

generalisering, tar hänsyn till kulturella skillnader mellan individer och grupper. Att bemöta 

patienter på ett sätt som antas vara korrekt för deras kultur är inte att föredra. I resultatet 

framkommer att patienterna upplevde ett stereotypt bemötande från hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Detta kan tänkas bero på bristande kunskaper i transkulturell 

omvårdnad. I Berlin, Nilsson och Törnkvists (2010) studie anser 84 % av 51 sjuksköterskor att 

de fått begränsad eller ingen utbildning angående att vårda patienter från andra kulturer. 

Efter tre dagars utbildning i transkulturell omvårdnad upplevde 96 % av de 24 

sjuksköterskorna i interventionsgruppen att de fått en ökad förmåga gällande att kunna ge 

kulturellt anpassad vård. För att ha möjlighet att kunna bemöta patienten som en enskild 

individ anses det vara viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till faktorerna kulturellt 

betingande värderingar, övertygelser och livsstilar samt den religiösa och filosofiska faktorn 

i Soluppgångsmodellen. Med kulturellt betingade värderingar, övertygelser och livsstilar 

menar Leininger (2002, s. 137) sådana som för patienten är viktiga i syfte att uppnå hälsa. 

Den religiösa och filosofiska faktorn inkluderar de behov patienten har gällande dessa 

trosrelaterade aspekter, exempelvis bön (Leininger 2002, s. 137). För att främja detta anses 

det vara viktigt att dessa faktorer, i likhet med de ovanstående, efterfrågas hos patienten 

samt dokumenteras. I Gebrus et al. (2007) studie framkommer att endast drygt en tiondel av 

121 granskade journaler innehöll information gällande ovan nämnda faktorer. Detta kan 

anses vara en orsak till att hälso- och sjukvårdspersonalen ger ett stereotypt bemötande som 

kan tänkas utgå ifrån det sätt som de förmodar att patienten fördrar. Enligt Socialstyrelsen 

(2011) är detta förfarande inte ovanligt och kan många gånger leda till att patienterna får 

sämre vård. 

I enlighet med resultatet poängterar Barbosa da Silva och Ljungquist (2003, s. 270) patientens 

beroendeställning i förhållande till hälso- och sjukvårdspersonalen, vilken kan medföra 

maktobalans mellan patient och sjuksköterska. Enligt Nygårdh, Malm, Wikby och Ahlström 
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(2012) bör empowerment eftersträvas inom hälso- och sjukvården. Detta begrepp kan likställas 

med en maktbalans där patienten har kontroll över sin situation. I studien framkommer att 

nonchalans och brist på patientens delaktighet i egen vård bidrog till maktobalans. Dessa 

omständigheter framkommer även denna litteraturöversikts resultat och kan tänkas bidra till 

att patienten anser sig vara i underläge. Patienter som immigrerat kan förmodas vara än mer 

sårbara för maktobalans då sjuksköterskan har ett flertal olika sätt att utöva sin makt på, 

exempelvis genom just språket.     

Patienterna uppskattade att hälso- och sjukvårdspersonalen intresserade sig för deras 

bakgrund och tidigare livserfarenheter. Detta kan sammankopplas med faktorn etnohistoria 

i Soluppgångsmodellen, som enligt Leininger (2002, s. 137) bland annat innefattar betydande 

händelser i livet och vilket land patienten är född i. Patienterna hade önskat ett mer 

mänskligt bemötande från hälso- och sjukvårdspersonalen och bristerna i detta bemötande 

kan förklaras av en studie genomförd av Jirwe et al. (2010). Visserligen bygger denna på 

sjuksköterskestudenters erfarenheter, men fynden kan även antas gälla för färdigutbildade 

sjuksköterskor. Deltagarna i studien anser att osäkerhet, främst relaterad till den språkliga 

barriären, medför att de ibland själva upplever att bemötandet av patienterna blir mekaniskt 

och opersonligt.  

Släktskap och sociala faktorer återfinns i Soluppgångsmodellen och kan kopplas till 

familjens involvering vilken beskrivs i resultatet. Enligt Leininger (2002, s. 137) behöver 

sjuksköterskan känna till vilket socialt nätverk patienten har. Patienten bör tillfrågas i vilken 

grad han eller hon vill att närstående skall delta i vården. Hultsjö et al. (2011) påvisar att     

87 % av 43 deltagare, inkluderande både immigranter och hälso- och sjukvårdspersonal, 

anser att det är viktigt att patienten själv får bestämma vilka personer som skall involveras i 

vården. Det kan även anses vara viktigt för sjuksköterskan att känna till denna faktor i syfte 

att bilda sig en uppfattning om vilket socialt stöd patienten har. Patienter utan socialt 

nätverk kan antas vara i behov av ett utökat stöd från hälso- och sjukvården.   

Resultatet påvisar att patienter har olika uppfattningar gällande känslan av utanförskap. Att 

patienter känner sig diskriminerade i hälso- och sjukvården relaterat till det faktum att de 

immigrerat visar att Diskrimineringslagen inte uppfyllts (Diskrimineringslagen, SFS 

2008:567, kap. 2, 13 §).  
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Mellan år 2009 och 2011 inkom 269 anmälningar till diskrimineringsombudsmannen 

gällande diskriminering inom hälso- och sjukvården. Av dessa kunde 99 stycken relateras till 

etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning (Socialstyrelsen, 2011). 

Mörkertalet kan förmodas vara stort på grund av att anmälningar inte alltid görs. I resultatet 

framkommer patienternas upplevelse av att bli bemötta som främlingar. Detta kan anses ha 

ett samband med fynden i Dellenborg, Skott och Jakobssons (2012) studie där sjuksköterskor 

påstår sig ha en strikt professionell attityd och därmed skapar en känslomässig distans i 

syfte att få respekt från patienter från andra kulturer. Ett annorlunda bemötande kan därför i 

många fall antas bero på okunskap och osäkerhet hos hälso- och sjukvårdspersonalen 

snarare än det faktum att patienten immigrerat.  

Slutsats 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa immigranters erfarenheter av den svenska 

hälso- och sjukvården. Resultatet beskriver åtskilliga negativa erfarenheter, vilket till stor del 

kan tolkas som en effekt av dåliga kunskaper inom transkulturell omvårdnad hos svensk 

hälso- och sjukvårdspersonal. Utifrån att Sveriges befolkningssammansättning blir mer 

mångkulturell ställer detta krav på att sjuksköterskor och andra professioner besitter 

kunskaper i att vårda patienter från andra kulturer. Litteraturöversikten belyser viktiga 

erfarenheter och förhoppningen är att denna skall bidra till ökad förståelse och medvetenhet 

hos sjuksköterskor, samt övrig hälso- och sjukvårdspersonal, angående hur vården upplevs 

av immigranter. Denna medvetenhet är central för att åtgärder skall kunna vidtas i syfte att 

undvika negativa erfarenheter och istället förstärka positiva. Utbildning med fokus på 

transkulturell omvårdnad föreslås och innehållet i Madeleine Leiningers teori skulle kunna 

utgöra en relevant kunskapsbas för såväl färdigutbildade sjuksköterskor som för 

sjuksköterskestudenter. Befintlig omvårdnadsforskning inom ämnesområdet anses vara 

begränsad och ytterligare kunskap är önskvärd gällande hur hälso- och sjukvården kan 

anpassas efter immigranters behov. Vidare utbildning och forskning tros kunna leda till 

gynnsammare förutsättningar för att en kulturellt anpassad vård – som är likvärdig för alla – 

skall kunna erbjudas.  
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Hjern, A. (2009). Migration och hälsa. I Folkhälsorapport 2009 (s. 373–390). Stockholm: 

Socialstyrelsen.  
 
*Hovde, B., Hallberg, I., & Edberg, A. (2008). Older immigrants' experiences of their life 

situation in the context of receiving public care in Sweden. International Journal Of 
Older People Nursing, 3(2), 104–112. 

Hultsjö, S., Berterö, C., Arvidsson, H., & Hjelm, K. (2011). Core components in the care of 
immigrants with psychoses: A Delphi survey of patients, families, and health-care 
staff. International Journal Of Mental Health Nursing, 20(3), 174–184. 
doi:10.1111/j.1447-0349.2010.00720.x 

 



 

 27 

*Hultsjö, S., Berterö, C., & Hjelm, K. (2007). Perceptions of psychiatric care among foreign- 
and Swedish-born people with psychotic disorders. Journal Of Advanced Nursing, 
60(3), 279–288. 

 
*Hultsjö, S., Berterö, C., & Hjelm, K. (2009). Foreign-born and Swedish-born families' 

perceptions of psychosis care. International Journal Of Mental Health Nursing, 18(1), 
62–71. doi:10.1111/j.1447-0349.2008.00587.x 

 
Hultsjö, S., & Hjelm, K. (2005). Immigrants in emergency care: Swedish health care staff's 

experiences. International Nursing Review, 52(4), 276–285. 

Invandrare. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 1 december, 2016, http://www.ne.se/  

Jirwe, M., Gerrish, K., & Emami, A. (2010). Student nurses’ experiences of communication in 
cross-cultural care encounters. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 24(3), 436–
444. doi:10.1111/j.1471-6712.2009.00733.x 

 
Kalich, A., Heinemann, L., & Ghahari, S. (2016). A Scoping Review of Immigrant Experience 

of Health Care Access Barriers in Canada. Journal Of Immigrant & Minority Health, 
18(3), 697–709. doi:10.1007/s10903-015-0237-6 

 
*Krupic, F., Hellström, M., Biscevic, M., Sadic, S., & Fatahi, N. (2016). Difficulties in using 

interpreters in clinical encounters as experienced by immigrants living in Sweden. 
Journal Of Clinical Nursing, 25(11/12), 1721–1728. doi:10.1111/jocn.13226 

 
Leininger, M. (2002a). Culture Care Assessments for Congruent Competency Practices. In M. 

Leininger & R. M, McFarland (Eds.), Transcultural Nursing- concepts, theories, research 
& practice (3rd ed, pp. 117–143). New York: McGraw-Hill, Medical Pub. Division. 

 
Leininger, M. (2002b). Culture care theory: a major contribution to advance transcultural 

nursing and practices. Journal Of Transcultural Nursing, 13(3), 189–192. 

Leininger, M. (2002c). The Theory of Culture Care and the Ethnonursing Research Method. 
In M. Leininger & R. M, McFarland (Eds.), Transcultural Nursing- concepts, theories, 
research & practice (3rd ed, pp. 71–116). New York: McGraw-Hill, Medical Pub. 
Division. 

Migrationsverket. (u.å.). Fakta om migration. Hämtad 11 januari, 2017, från 
Migrationsverket, http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-
migration.html 

 
Nygårdh, A., Malm, D., Wikby, K., & Ahlström, G. (2012). The experience of empowerment 

in the patient-staff encounter: the patient's perspective. Journal Of Clinical Nursing, 
21(5/6), 897-904. doi:10.1111/j.1365-2702.2011.03901.x 

 



 

 28 

Ozolins, L., & Hjelm, K. (2003). Nurses' experiences of problematic situations with migrants 
in emergency care in Sweden. Clinical Effectiveness In Nursing, 7(2), 84–93. 

 
Patient. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 9 mars, 2017, http://www.ne.se/ 
 
Pergert, P., Ekblad, S., Enskär, K., & Björk, O. (2008). Bridging obstacles to transcultural 

caring relationships--tools discovered through interviews with staff in pediatric 
oncology care. European Journal Of Oncology Nursing, 12(1), 35–43. 

 
Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing research: Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. (9th ed.). Philadelphia: Lippincott William & Wilkins. 
 
*Robertson, E. (2015). “To be taken seriously”: women’s reflections on how migration and 

resettlement experiences influence their healthcare needs during childbearing in 
Sweden. Sexual & Reproductive Healthcare, 6(2), 59–65. doi: 10.1016/j.srhc.2014.09.002 

 
*Rydström, I., & Englund, A. D. (2015). Meeting Swedish Health Care System: Immigrant 

Parents of Children With Asthma Narrate. Clinical Nursing Research, 24(4), 415–431. 
doi:10.1177/1054773814534439 

 
Samarasinghe, K., Fridlund, B., & Arvidsson, B. (2010). Primary health care nurses' 

promotion of involuntary migrant families' health. International Nursing Review, 
57(2), 224–231. doi:10.1111/j.1466-7657.2009.00790.x 

 
SBU (2014). Utvärdering och metoder i hälso- och sjukvård. En handbok. Stockholm: Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 
 
*Scarpinati Rosso, M., & Bäärnhielm, S. (2012). Use of the Cultural Formulation in 

Stockholm: A qualitative study of mental illness experience among migrants. 
Transcultural Psychiatry, 49(2), 283–301. doi:10.1177/1363461512442344 

 
SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 29 november, 2016, från Riksdagen, 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--ochsjukvardslag-1982_sfs-1982-
763/?bet=1982:763 

 
SFS 2008:567. Diskrimineringslag. Hämtad 17 februari, 2017, från Riksdagen, 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567 

 
SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Hämtad 9 mars, 2017, från Riksdagen, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659 

 



 

 29 

SFS 2014:821. Patientlag. Hämtad 1 december, 2016, från Riksdagen, 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 

 
Socialstyrelsen. (2000). Olika villkor- olika hälsa (SoS rapport, nr 2000:3) Stockholm: 

Socialstyrelsen. Från 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/11645/2000-3-
3_20000303.pdf  

Socialstyrelsen. (2011). Ojämna villkor för hälsa och vård: Jämlikhetsperspektiv på hälso- och 
sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. Från 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18546/2011-12-
30.pdf  

Socialstyrelsen, (2015). Riskområden. Informationsöverföring och kommunikation. Hämtad 30 
november, från Socialstyrelsen, 
http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/riskomraden/kommunikation 

 
SOU 2016:2. Effektiv vård: Slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare 

resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Wolters Kluwer AB. Från 
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/01/SOU-2016_2_Hela4.pdf 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor [Broschyr]. Stockholm: 
Svensk sjuksköterskeförening. Från 
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/etik-
publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

 
Westin, M., Åhs, A., Persson, K., Westerling, R., Westin, M., Ahs, A., & Westerling, R. (2004). 

A large proportion of Swedish citizens refrain from seeking medical care--lack of 
confidence in the medical services a plausible explanation?. Health Policy, 68(3), 333–
344. 

 
Willman, A., Bahtsevani, C., Nilsson, R., & Sandström. (2016). Evidensbaserad omvårdnad: En 

bro mellan forskning och klinisk verksamhet (4. Uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats (2. uppl., s. 57–

79). Lund: Studentlitteratur.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Svensk version av Leiningers Soluppgångsmodell (Gebru, 2003)          Bilaga 1 
 

 
 

Sjuksköterskan bör ta hänsyn till de faktorer som visas i den mittersta halvcirkeln. Det skall 

finnas en holistisk syn och omvårdnaden skall bygga på såväl professionella som folkliga 

handlingar (de tre nedre cirklarna). Med folkliga handlingar menas det patienten själv anser 

är nödvändigt för att uppnå hälsa. Sjuksköterskan kan välja tre strategier för att ge en 

kulturellt anpassad vård, bevarande/upprätthållande, anpassning/förhandling samt 

omformning/omstrukturering (Leininger, 2002, s. 81-82). I denna litteraturöversikt ligger 

fokus främst på den mittersta halvcirkeln och dess faktorer.  
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Meningsbärande 
begrepp i syftet 

Använda sökord 

Immigrant MeSH: "Emigrants and Immigrants", "Cultural Diversity", 
”Transcultural Nursing", ”Refugees” 
CINAHL Headings: "Immigrants+", "Refugees", "Cultural 
Diversity", "Transcultural Care", "Transcultural Nursing” 
Fritext: refugee*, immigrant* 

Erfarenheter MeSH: "Patient Satisfaction",”Emotions”, ”Nurse-Patient 
Relations” 
CINAHL Headings: "Patient Attitudes", ”Emotions+”, "Nurse-
Patient Relations" 
Fritext: patient*, experienc* 

Hälso- och 
sjukvård 

MeSH: ”Health Services" 
CINAHL Headings: ”Health Services+" 
Fritext: (Health services), (Health care), (health servic*), (health 
car*) 



 

 

 

Reviderad granskningsmall (Carlsson & Eiman, 2003).           Bilaga 3 

 



 

 

Översikt resultatartiklar         Bilaga 4 

Förtfattare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 
(Bortfall) 

Deltagarnas 
hemland 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat för denna 
litteraturöversikt 

Kvalitet 

Akhavan & 
Karlsen 
(2012) 
Sverige 

Att undersöka 
förklaringar, givna 
av patienter och 
vårdgivare från både 
immigrant- och icke-
immigrantgrupper, 
vad gäller skillnader 
i hälso- och sjukvård 
mellan grupperna. 

Kvalitativ studie. Vårdgivare: 5 
Patienter: 5 
(Ej angivet) 

Vårdgivare: 
Sverige och 
Ungern. 
Patienter: Cuba, 
Ryssland, 
Palestina, 
Bosnien, Iran. 

Semi-strukturerade 
intervjuer. 
 
Innehållsanalys. 

Både immigrant- och icke-
immigrant grupperna beskriver 
kommunikationssvårigheter, 
kulturella skillnader och 
osäkerhet som en förklaring.  

Hög 
kvalitet  
Grad I 
(87%) 
 

Björk 
Brämberg et 
al. (2010) 
Sverige 
 
 
 

Undersöka 
fenomenet ”patient 
delaktighet” i svensk 
hälso- och sjukvård 
utifrån perspektivet 
immigranter som ej 
talar flytande 
svenska. 
 
 
 

Kvalitativ, 
fenomenologisk 
studie. 

8 
(Ej angivet) 

Mellanöstern, 
östra Europa. 

Öppna intervjuer. 
 
Beskrivande 
fenomenologisk 
analysmetod. 

Deltagarna upplevde delaktighet 
när de fick möjlighet att uttrycka 
sina behov och inte behövde 
kämpa för uppmärksamhet, detta 
kunde uppnås vid användning 
av tolk. 
Kommunikationssvårigheter 
samt att bli behandlad som ett 
objekt försämrade upplevelsen.  

Medelhög 
kvalitet 
Grad II 
(78%) 

 

 



 

 

Forts. Översikt resultatartiklar 

Förtfattare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 
(Bortfall) 

Deltagarnas 
hemland 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat för denna 
litteraturöversikt 

Kvalitet 

Björk 
Brämberg & 
Nyström 
(2010) 
Sverige 

Beskriva hur 
upplevelsen av att 
vara patient i svensk 
hälso- och sjukvård 
påverkas om du är 
immigrant.  

Kvalitativ, 
hermeneutisk 
studie. 

16  
(Ej angivet) 

Mellanöstern, 
Latin Amerika, 
östra europa. 
Ej specificerat 
mer än så. 

Öppna intervjuer. 
 
Empirisk hermeneutisk 
analysmetod. 

Deltagarna hade delade 
meningar om upplevelsen av 
den svenska hälso- och 
sjukvården. Vissa kände sig väl 
omhändertagna medan andra 
ansåg sig vara diskriminerade 
på grund av sin etniska 
bakgrund.  

Medelhög 
kvalitet 
Grad II 
(77%) 

Farsi Razavi 
et al.  
(2011) 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 

Undersöka 
synpunkter hos nio 
flyktingar med 
kronisk sjukdom 
eller 
funktionshinder, i 
behov av långvarig 
vård, vad gäller 
kontakt med 
vårdgivare. 

Kvalitativ 
beskrivande 
studie. 

9 
(12= 57%) 

Burundi, 
Colombia, Irak, 
Kazakstan, 
Polen, Kosovo, 
Syrien. 

Semi-strukturerade 
intervjuer. 
 
induktiv 
innehållsanalys. 

Deltagarna kände sig väl 
omhändertagna vid god 
kontinuitet och om hälso- och 
sjukvårdspersonalen visade 
intresse för deras liv. Att besöka 
olika vårdinrättningar bidrog till 
en negativ upplevelse och brist 
på förtroende. De flesta 
deltagarna upplevde inte att 
problemen hade med deras 
bakgrund att göra.  

Hög 
kvalitet 
Grad I 
(91%) 

 

 

 

 



 

 

Forts. Översikt resultatartiklar 

Förtfattare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 
(Bortfall) 

Deltagarnas 
hemland 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat för denna 
litteraturöversikt 

Kvalitet 

Fatahi et al. 
(2010) 
Sverige 

Undersöka 
upplevelserna hos 
krigsdrabbade 
kurder gällande 
mångkulturell 
kommunikation via 
tolk. 

Kvalitativ studie. 10 
(1= 10%) 

Iran Semi-strukturerade 
intervjuer. 
 
Innehållsanalys. 

Deltagarna upplevde flera 
svårigheter vad gällde 
kommunikation via tolk med 
svenska myndigheter, i 
synnerhet hälso- och 
sjukvårdspersonal. I många fall 
valdes tolk utifrån 
medborgarskap istället för 
modersmål. Detta försvårar 
tolksituationen.  

Hög 
kvalitet 
Grad I 
(96%) 

Heikkilä & 
Ekman 
(2000) 
Sverige 
 
 
 
 
 
 

Belysa upplevelserna 
och tilltron till 
vården hos äldre 
finska immigranter 
boende i Sverige, i 
syfte att förstå hur 
deras etniska 
bakgrund påverkar 
detta.   

Kvalitativ 
hermeneutisk 
studie. 

39 
(0) 

Finland Öppna intervjuer. 
 
hermeneutisk 
analysmetod. 

Deltagarna hade både positiva 
och negativa upplevelser av den 
svenska vården. De positiva 
upplevelserna präglades av 
vänlig och hjälpsam personal och 
god tillgång till vård. 
Alarmerande var att deltagarna 
hade lite förtroende för 
äldrevården.   

Hög 
kvalitet 
Grad I 
(91%) 

 

 

 

 



 

 

Forts. Översikt resultatartiklar 

Förtfattare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 
(Bortfall) 

Deltagarnas 
hemland 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat för denna 
litteraturöversikt 

Kvalitet 

Hjelm et al.  
(2011) 
Sverige 
 
 
 
 
 

Undersöka 
utvecklingen över 
tid vad gäller 
föreställningar om 
hälsa, sjukdom och 
hälso- och sjukvård 
hos kvinnor födda i 
mellanöstern med 
graviditetsdiabetes 
samt att studera dess 
påverkan på 
egenvård och 
vårdbehov. 

Kvalitativ 
prospektiv 
studie. 

14 
(Ej angivet) 
 

Irak, Iran, 
Libanon 

Semi-strukturerade 
intervjuer. 
 
Innehållsanalys. 

Deltagarna upplevde tillgången 
till hälso- och sjukvård generellt 
som låg och långa väntetider 
poängterades. 
Kommunikationssvårigheter 
ansågs som ett problem och den 
idealiska sjuksköterskan 
beskrevs som lugn, vänlig och 
hjälpsam. 

Hög kvalitet 
Grad I 
(84%) 

Hovde et al. 
(2007) 
Sverige 
 
 
 
 
 
 

Belysa äldre 
immigranters 
upplevelser av deras 
livssituation inom 
ramen av 
mottagande av 
offentlig vård.  

Kvalitativ 
beskrivande 
studie. 

16 
(2= 11%) 

Bosnien, 
Serbien, 
Kroatien, 
Estland, 
Tyskland, 
Polen, Ungern, 
Österrike, 
Afghanistan  

Semi-strukturerade 
intervjuer. 
 
Innehållsanalys. 

Deltagarna upplevde att den 
svenska hälso- och sjukvården 
höll en hög standard jämfört 
med hemländerna. Negativa 
upplevelser berodde bland annat 
på kommunikationssvårigheter, 
tidsbrist från personalen och 
brist på kontinuitet.  

Hög kvalitet 
Grad I 
(89%) 

 

 



 

 

Forts. Översikt resultatartiklar 

Förtfattare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 
(Bortfall) 

Deltagarnas 
hemland 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat för denna 
litteraturöversikt 

Kvalitet 

Hultsjö et al. 
(2007) 
Sverige 

Undersöka olika 
uppfattningar om 
psykiatrisk vård hos 
utlandsfödda och 
svenskfödda 
människor med 
psykotiska 
störningar. 

Kvalitativ 
fenomenografisk 
studie. 

Utlandsfödda: 
12 
Svenskfödda: 
10 
(Ej angivet) 

Finland, 
Jugoslavien, 
Ungern, 
Turkiet, 
Afghanistan, 
Egypten, Iran, 
Vietnam, 
Sverige 

Semi-strukturerade 
intervjuer. 
 
Fenomenografisk 
analysmetod. 

De utlandsfödda deltagarna 
uppskattade när personalen 
visade engagemang, intresse och 
förståelse. Användning av tolk 
ansågs vara positiv även om det 
var lättare att uttrycka sina 
känslor till någon som talar 
samma språk. Även vikten av att 
involvera familjen poängterades.  

Hög 
kvalitet 
Grad I 
(87%) 

Hultsjö et al. 
(2009) 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskriva hur 
utlandsfödda och 
svenskfödda 
familjer, boende i 
Sverige, upplever 
psykosvården. 

Kvalitativ 
fenomenografisk 
studie. 

Utlandsfödda: 
11 
Svenskfödda: 
15 
(Ej angivet) 

Forna 
Jugoslavien, 
Tyskland, 
Polen, Israel, 
Irak, Vietnam, 
Syrien 

Semi-strukturerade 
intervjuer. 
 
Fenomenografisk 
analysmetod. 

De utlandsfödda 
familjemedlemmarna till 
patienter som varit i kontakt med 
psykosvården upplevde 
kommunikationssvårigheter och 
poängterade att de inte ville bli 
behandlade annorlunda på grund 
av deras bakgrund. 
Användningen av tolk ansågs 
vara problematiskt. Kontinuitet 
inom psykosvården 
uppskattades.  

Hög 
kvalitet 
Grad I 
(86%) 

 
 



 

 

Forts. Översikt resultatartiklar 

Förtfattare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 
(Bortfall) 

Deltagarnas 
hemland 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat för denna 
litteraturöversikt 

Kvalitet 

Krupic et al. 
(2016) 
Sverige 

Undersöka en grupp 
immigranters 
upplevelser gällande 
att möta 
primärvården 
genom tolk. 

Kvalitativ studie. 24 
(5= 17%) 

Somalia, Kosovo, 
Bosnien, Kroatien, 

Fokusgruppsintervjuer. 
 
Innehållsanalys. 
 

Förväntningarna gällande 
användning av tolk var höga 
men inte alltid uppfyllda. Några 
problem som framkom var att 
tolkarna ibland var sena, hade 
bristande professionalism, 
bristande kunskap i medicinska 
termer och ibland krävdes hjälp 
med tolkning från hälso- och 
sjukvårdspersonal och anhöriga. 

Hög kvalitet 
Grad I 
(96%) 

Robertson 
(2014) 
Sverige 
 
 
 
 
 

Att analysera 
immigrerade 
gravida kvinnors 
reflektioner om hur 
deras immigration, 
och upplevelser 
kring flytten, 
påverkar deras hälsa 
och vårdbehov. 

Kvalitativ studie. 25 
(Ej angivet) 
 

Bosnien, Chile, 
Kina, El Salvador, 
Etiopien, Eritrea, 
Iran, Irak, Kosovo, 
Libanon, Marocko, 
Slovenien, 
Spanien, Syrien, 
Turkiet, 
Uzbekistan, forna 
Jugoslavien 
 

Fokusgruppsintervjuer, 
par intervjuer, 
individuella intervjuer. 
 
Innehållsanalys. 
 
 

Att bli behandlad som en 
främling, ignoreras och avvisad i 
hälso- och sjukvården upplevdes 
diskriminerande. Deltagarna 
kände sig starkare och upplevde 
färre komplikationer när det 
blev tagna på allvar och hade en 
trygg relation med vårdgivarna.  

Hög kvalitet 
Grad I 
(84%) 

 

 

 



 

 

Forts. Översikt resultatartiklar 

Förtfattare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 
(Bortfall) 

Deltagarnas 
hemland 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat för denna 
litteraturöversikt 

Kvalitet 

Rydström & 
Dalheim 
Englund 
(2015) 
Sverige 

Att få en djupare förståelse 
för hur immigranter som är 
föräldrar upplever det 
svenska hälso- och 
sjukvårdssystemet. 

Kvalitativ 
studie. 

12 
(2= 14%) 

Irak, Kurdistan, 
Somalia, 
Syrien, 
Libanon, 
Tunisien, 
Turkiet 

Öppna intervjuer. 
 
Innehållsanalys. 

Deltagarna upplevde både 
fördelar och nackdelar med det 
svenska hälso- och 
sjukvårdssystemet. Det ansågs 
som positivt att bli mött med 
respekt och att det är låga 
kostnader jämfört med 
hemländerna. 
Kommunikationssvårigheter, 
diskriminering och brist på 
förtroende beskrevs som 
negativt.  

Hög 
kvalitet 
Grad I 
(89%) 

Scarpinati 
Rosso & 
Bäärnhielm 
(2012) 
Sverige 

Att undersöka hur Cultural 
formulation (CF)- intervjuer 
kan bidra till en ökad 
förståelse för patienter. 
Detta med fokus på 
immigranter som sökt 
psykiatrisk öppenvård. 
(CF= Verktyg för att hjälpa 
hälso- och 
sjukvårdspersonal att samla 
kulturell information 
relevant för vården.) 

Kvalitativ 
studie. 

23 
(Ej 
angivet) 

Irak, Turkiet, 
Syrien, Bosnien, 
Iran, Libanon, 
Bangladesh, 
Peru, Etiopien. 

Semi-strukturerade 
intervjuer. 
 
Innehållsanalys. 

Genom användningen av CF 
framkom det att deltagarna ansåg 
att det var svårt att få kontakt 
med den svenska hälso- och 
sjukvården på grund av 
okunskaper om det svenska 
samhället. Personalen upplevdes 
som mycket upptagna och det 
fanns lite tid för patienten.  

Medelhög 
kvalitet 
Grad II 
(78%) 

 



 

 

 

Exempel på stegen i analysprocessen             Bilaga 5 
 

Meningsenhet Initialt tema Kondensering av 
meningsenhet 

Subtema Huvudtema 

In particular, the 
women complained 
about telephone 
booking for 
healthcare, seeing it 
as a huge problem. 
They felt insecure 
when they were not 
sure if they 
understood what 
was being said 
(Robertson, 2015, s. 
62). 

Organisation Telefonbokning ansågs vara ett 
problem som berodde på 
språkliga svårigheter. 

Hälso- och 
sjukvårdens 
tillgänglighet 

Det främmande hälso- 
och sjukvårdssystemet 

Equally important 
is that non-verbal 
com- munication is 
understood and 
taken as seriously 
as spoken words. If 
words are missing 
out, body language, 
for example, eye 
contact, can express 
deep feelings if 
enough time is 
given (Björk 
Brämberg et al., 
2010, s. 4). 

Kommunikation Den icke-verbala 
kommunikationen är lika viktig 
som den verbala och bör tas på 
lika stort allvar. Kroppsspråk är 
ett bra verktyg när verbal 
kommunikation inte är möjlig.  

Att varken kunna 
förstå eller göra 
sig förstådd 

Den språkliga barriären 

Most of the patients 
interviewed had 
had experiences in 
the health system 
that had left them 
wondering if the 
treatment 
approaches offered 
to them were 
affected by their 
migrant status 
(Akhavan & 
Karlsen, 2012, s. 
193). 
 

 

Bemötande Många hade upplevt att vården 
som gavs påverkades av det 
faktum att de immigrerat. 

Immigration och 
utanförskap 

Att bli bemött som en 
enskild individ 
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