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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Den globala migrationsprocessen ledde till att antalet utrikesfödda personer 

som söker vård ökade. Språkbarriärer och kulturella olikheter är de vanligaste hindren för 

kommunikation mellan patienter och sjukvårdpersonal. För att tillgodose vård med en god 

kvalitet till alla grupper av patienter, krävs en fördjupad kunskap om utrikesfödda patienters 

upplevelser av kommunikation med hälso- och sjukvården. Syfte: Syftet med 

examensarbetet är att beskriva utrikesfödda patienters upplevelser av kommunikation i 

möten med hälso- och sjukvårdpersonal. Metod: En systematisk litteraturstudie med 

kvalitativ ansats där elva vetenskapliga artiklar analyserats enligt Evans modell. Resultat: 

Många utrikesfödda patienter upplever svårigheter i kommunikationen med 

sjukvårdpersonal, orsakad av språkbarriär och kulturella skillnader. Patienter upplever att 

informationsutbytet och tolktjänster inte blir tillräckliga och betryggande. Språkbarriärer gör 

ofta att missförstånd uppstår från båda sidor och påverkar behandling samt patientsäkerhet 

negativt. Resultat presenteras som tre följande teman: språkbarriär, tolkanvändning, samt 

känslomässiga perspektiv av kommunikation. Slutsats: Alla patienter med olika kulturell 

bakgrund har rätt till att bli tillräcklig informerad, kunna meddela sjukvårdpersonal sina 

tankar, känslor och behov, samt vara delaktiga i sin vård. Sjukvårdpersonal bör öka sin 

medverkan för att överbrygga språkbarriärer och underlätta kommunikation med patienter.  

Nyckelord: hälso- sjukvård, kommunikation, möten, patienter, språkbarriär, upplevelser, 

utrikesfödda. 

 

  



ABSTRACT 

Background: The global migration process led to increased number of immigrants seeking 

healthcare. Language barriers and cultural differences are the most common obstacles to 

communication between patients and healthcare personnel. In order to provide all groups of 

patients with high quality healthcare, it is necessary to have deeper knowledge about 

immigrants’ experience of communication within healthcare. Purpose: To describe 

immigrants’ communication experience with healthcare personnel in a new country. 

Method: A systematic literature study with qualitative approach according to Evans model. 

Results: Many immigrants experience difficulties in communication with healthcare 

personnel, caused by language barriers and cultural differences. Patients feel that 

information exchange and interpreting services are not sufficient and safe. Language barriers 

often cause misunderstanding from both sides and affects treatment and patient safety 

negatively. Results are presented as three themes: language barrier, interpreting services and 

emotional aspects of communication. Conclusion: Patients should be adequately informed, 

be able to inform their healthcare personnel of their thoughts, feelings and needs, as well as 

being involved in their healthcare. Healthcare personnel should increase their involvement in 

overcoming language barriers and facilitating communication with patients.  

Key words: health care, communication, meetings, patients, language barriers, experience, 

immigrants. 

 



INNEHÅLL 

1 INLEDNING .....................................................................................................................1 

2 BAKGRUND ....................................................................................................................1 

2.1 Centrala begrepp ..................................................................................................... 1 

2.1.1 Utrikesfödda personer ...................................................................................... 2 

2.1.2 Kultur ............................................................................................................... 2 

2.1.3 Kommunikation ................................................................................................ 2 

2.1.4 Möten ............................................................................................................... 3 

2.2 Hälsa och ohälsa bland utrikesfödda personer ..................................................... 4 

2.3 Styrdokument och riktlinjer .................................................................................... 4 

2.4 Tidigare forskning ................................................................................................... 5 

2.5 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv ................................................................ 7 

2.6 Problemformulering ................................................................................................ 8 

3 SYFTE .............................................................................................................................9 

4 METOD ............................................................................................................................9 

4.1 Datainsamling och urval ......................................................................................... 9 

4.2 Dataanalys och genomförande ..............................................................................10 

4.3 Etiska övervägande ................................................................................................11 

5 RESULTAT .................................................................................................................... 11 

5.1 Språkbarriär ............................................................................................................12 

5.1.1 Svårigheter att ge och få information ...............................................................12 

5.1.2 Inverkan på patienters hälsotillstånd, vård och behandling .............................13 

5.1.3 Faktorer som underlättar kommunikation ........................................................13 

5.2 Tolkanvändning ......................................................................................................14 

5.2.1 Att använda professionell tolk .........................................................................14 

5.2.2 Att använda anhöriga som tolk ........................................................................15 

5.3 Känslomässiga upplevelser av kommunikation ...................................................16 

5.3.1 Att inte bli sedd ...............................................................................................16 



5.3.2 Att vara utsatt ..................................................................................................16 

5.3.3 Att bli uppmärksammad ..................................................................................17 

6 DISKUSSION................................................................................................................. 17 

6.1 Metoddiskussion ....................................................................................................18 

6.2 Resultatdiskussion .................................................................................................19 

6.3 Etikdiskussion ........................................................................................................22 

7 SLUTSATS .................................................................................................................... 22 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING ........................................................................... 23 

REFERENSLISTA ............................................................................................................... 24 

 

BILAGA A SÖKMATRIS  

BILAGA B ARTIKELMATRIS 

BILAGA C KVALITETSGRANSKNING  

BILAGA D KVALITETSGRANSKNINGMATRIS 

 

 

 

 

 

 



1 

1 INLEDNING 

Intresset för olika kulturers syn på hälsa och ohälsa, samt olika faktorer som måste tas hänsyn 

till i omvårdnaden av utrikesfödda patienter väcktes under den första verksamhetsförlagda 

utbildningen som sjuksköterskestudenter. Vi har även egen erfarenhet av att jobba inom hälso- 

och sjukvården, där man möter människor med olika kulturell bakgrund och är själva födda i 

ett annat land och har skaffat egna upplevelser av faktorer som i kombination med nya 

livsvillkor i det nya landet kan inverka på hälsan. 

Dagens samhälle är mångkulturellt. Antalet människor som flyttar från ett land till ett annat 

har stigit i världen.  Den internationella migrationen ökar alltmer och det finns flera orsaker 

som tvingar människor att jagas på flykt och söka skydd i ett främmande land, vilka i 

kombination med en ny förändrad livsstil kan inverka negativt på hälsan. Dessa patienter kan 

uppleva många problem vid kontakter med hälso- och sjukvården, exempelvis kultur- och 

språkskillnader, brist på kunskaper och lägre socioekonomisk status. 

Kommunikationsproblem bland denna kategori av patienter och sjukvårdpersonal är ett 

vanligt hinder, som kan orsaka missförstånd och medföra en betydande inverkan på och få 

konsekvenser för omvårdnaden och patienters hälsa.  

I en stor del av tidigare forskning har fokus hamnat på upplevelser av 

kommunikationshinder utifrån sjukvårdpersonals perspektiv.  Examensarbetet fokuseras på 

utrikesfödda patienters upplevelser av kommunikationen med hälso- och sjukvårdpersonal. 

Det syftar till en bredare och djupare förståelse inom ämnesområdet. Dessutom efterfrågas 

detta område av Psykiatri- och Habiliteringsverksamhet/Vuxenpsykiatri i Västmanland i 

ämnet “Kulturens påverkan på hälsa/ohälsa/återhämtning”. 

2 BAKGRUND 

För att öka förståelsen för ämnet, inleds avsnittet med en beskrivning och förklaring av 

centrala begrepp. Vidare kommer en kort redogörelse av hälsa och ohälsa bland utrikesfödda 

personer. Sedan presenteras det styrdokument och riktlinjer, tidigare forskning samt ett 

vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv. Avslutningsvis presenteras en problemformulering. 

2.1 Centrala begrepp 

Nedan definieras och förklaras centrala begrepp, som kommer att användas i detta 

examensarbete. Dessa begrepp är utrikesfödda personer, kultur, kommunikation och möten. 
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2.1.1 Utrikesfödda personer 

I slutet av 1960- talet valde svenska myndigheterna att använda begreppet invandrare som 

ersättning för ordet utlänning (Kulturdepartementet, 2000). Det förklaras vidare att 

begreppet invandrare har många tolkningar och användas i dagligt tal samt i offentliga 

sammanhang på en mängd olika sätt. Begreppet kan tolkas utifrån objektiva kriterier såsom 

medborgarskap, födelseland, familjebildning och modersmål. Det kan även tolkas utifrån 

subjektiva kriterier såsom personens utseende eller förmåga att tala svenska med eller utan 

brytning (Kulturdepartementet, 2000).  Enligt Janlert (2000) är invandrare personer som 

frivilligt immigrerat till ett land. Kulturdepartementet (2000) definierar invandrare som 

personer som är födda i ett annat land och som flyttat till och bosatt sig i Sverige oavsett 

personens medborgarskap och invandringsskäl.  

Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2006:37) används i registerstudier framför allt 

begreppet utrikesfödd person som har samma betydelse som invandrare och betecknar en 

person som är född i annat land än Sverige. Begreppet utrikesfödda personer anses vara 

lämpligt och används i detta examensarbete. 

2.1.2 Kultur 

Under den senaste tiden har kulturbegreppet diskuterats mer och mer av olika teoretiker. 

Enligt Ahmadi (2008) presenterar forskare och teoretiker olika kulturbegrepp och redovisar 

hur viktigt det är att bli medveten om dessa kulturella skillnader eftersom vi lever i ett 

samhälle där människor har olika kulturella tillhörigheter. Enligt Ringquist (2001) kan ordet 

kultur beskrivas som ett livsmönster med inlärda vanor, trosuppfattningar, traditioner, 

konst, värderingar, kunskaper och språk. Alla dessa faktorer överförs mellan generationer 

och har inflytande på en individs livssyn och handlingar. Nilsson och Waldemarson (2007) 

menar att begreppet kultur brukar definieras som en sammanhängande helhet som 

innehåller kunskap, moral, trosuppfattningar, seder, erfarenhet samt grundläggande 

värderingar om familj och arbete, liv och död, samhälle och natur. Ahmadi (2008) förklarar 

vidare att alla dessa delar kan definieras som en basplattform för att försöka uppfatta 

världen. Hanssen (2007) beskriver kulturen som en referensram som hjälper individen att 

utforma sin världsbild. Det är kulturen som avgör individens bild av sig själv, sin 

självuppfattning och av den värld som man befinner sig i. 

 

2.1.3 Kommunikation 

Kommunikation definieras som en överföring av information (Janlert, 2000). Nilsson och 

Waldemarson (2007) menar att kommunikation är en process där två eller flera personer 

meddelar budskap till varandra, visar hur de påverkar varandra och reagerar på varandra. 

Enligt Fossum (2007) är kommunikationen sjuksköterskans viktigaste medel i kontakten 

med patienter, deras anhöriga, liksom med kollegor. Kommunikationen blir därmed en 

förutsättning för att sjukvårdpersonal ska kunna genomföra god omvårdnaden och lindra 

lidande.  
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Enligt Fossum (2007) och Hanssen (2007) kan kommunikationen ske i olika former.  En av 

formerna är den verbala eller språkliga kommunikationen och den andra formen är den icke-

verbala kommunikationen. Den verbala kommunikationen brukar äga rum när alla parter 

kan tala samma språk. Hanssen (2007) betonar att språket är det väsentliga medlet för 

kommunikationen mellan människorna. Språket kan användas på två olika sätt: för att 

uttrycka sina upplevelser, tankar och känslor, men även för att förmedla sin världsbild. Enligt 

Nilsson och Waldemarson (2007) blir språket inte ett likgiltigt medium för 

budskapsöverföring utan något som är fyllt av bedömningar, filter och aspekter. 

Icke-verbal kommunikation, enligt Hanssen (2007), innebär kommunikation med hjälp av 

andra kanaler och andra koder än med den verbala, och kan uttryckas bland annat genom 

kroppsspråk, gester, fysisk beröring, ansiktsuttryck eller ögonkontakt. Det är inte säkert att 

gester och andra icke-verbala uttryck har samma betydelse i olika kulturer, vilket innebär att 

det finns risker att misstolka det som äger rum på det icke-verbala planet. 

Enligt Nilsson och Waldemarson (2007) finns det olika typer av hinder eller barriärer som 

omöjliggör en direkt överföring av budskap mellan människor. Dimbleby och Burton (1999) 

beskriver fysiska, semantiska och psykologiska barriär. Fysiska barriärer kan handla om allt 

från mekaniska hinder i form av hög musik på en restaurang till hörselnedsättning. 

Semantiska barriärer framträder när ord eller begrepp tolkas på olika sätt på grund av 

språkvanor eller mångtydlighet. Psykologiska barriärer är konsekvenser av fördomar, 

värderingar eller misstänksamhet som påverkar människans tolkning av det som sägs. Enligt 

SAOB (2010) är språkbarriär ett av kommunikationshinder som uppträder när människor 

inte talar samma språk. Ahmed, Lee, Rumana, Shommu och Turin (2017) menar att 

språkbarriär kan uppstå när utrikesfödda patienter talar ett annat språk än 

sjukvårdspersonal. En språklig överensstämmelse samt ömsesidig förståelse enligt 

Bäärnhielm (2007) är en viktig förutsättning för en god kommunikation inom vården. 

Entrena (2007) påpekar att vid en interkulturell kommunikation händer det ofta att parterna 

inte talar ett och samma språk, då bör en tolk anlitas. 

2.1.4 Möten 

Ivarsson (2015) skriver att vården alltid börjar med ett möte och mötet börjar med 

kommunikationen mellan patienten och sjukvårdpersonal. Andersson (2007) betonar att 

mötet är en process. Varje möte är unikt och kräver flexibilitet och god kommunikativ 

förmåga av sjukvårdpersonal. I en sådan process är sjukvårdpersonalens skicklighet att 

lyssna och samtala, så att patienten får ta del av vårdens kunskaper, kompetenser och 

resurser nödvändig. Bäärnhielm (2007) menar att bemötande alltid äger rum i ett socialt och 

kulturellt sammanhang. Detta innebär att sjukvårdpersonal behöver vara uppmärksamma på 

den kulturella och etniska mångfalden hos patienter för att ett gott bemötande ska kunna 

ske.  

Hanssen (2007) skriver att när människor med olika kulturella tillhörigheter söker sjukvård 

förväntar de sig förståelse och empati från sjukvårdpersonals sida. I möten med patienter 

som har en annan kulturell bakgrund bör sjukvårdpersonal inte enbart tänka på patientens 

kulturella syn, utan även på att det också är en individ med egna värderingar som inte kan 
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kopplas samman med bara en viss grupp. Hovde, Hallberg och Edberg (2008a) betonar att 

om sjukvårdpersonals bemötande byggdes enbart på en kulturellt anpassad vård men inte en 

individanpassad, skulle patienter vara missnöjda med detta. Roald och Nabi (2011) menar att 

sjukvårdpersonal måste visa intresse, exempelvis i form av nyfikenhet och vilja att 

samarbeta, för att lösa konflikter med patienter som har en annan kulturell bakgrund.  

2.2 Hälsa och ohälsa bland utrikesfödda personer 

Folkomflyttning förknippas med hälsorisk. Klinthäll (2008) beskriver i sin studie att 

utrikesfödda personer uppfattar sin hälsa som sämre än hur den svenskfödda befolkningen 

uppfattar sin hälsa. Enligt Klinthäll (2008) beror detta på utrikesföddas migration, 

integration och socioekonomiska situation. Enligt Socialstyrelsen (2009) är ålder, kön, 

känsla av övergivenhet, ekonomiska problem, förmåga att språkligt kommunicera med andra 

och att känna sig utanför samhället, viktiga beståndsdelar som påverkar individens hälsa vid 

flytt, det egna hemlandet till ett nytt främmande land. 

Enligt Wiklund (2003) kan hälsa utifrån ett vetenskapligt perspektiv definieras som 

välbefinnande, frånvaro av sjukdom samt närvaro av handlingsförmåga och känsla av att ha 

ett sammanhang. Med tiden har begreppet hälsa kopplats till kultur, med fokus på 

individuella uppfattningar av hälsa och olika hälsoidéer (Wiklund, 2003). 

Ahmadi (2008) beskriver att hälsa kan ses utifrån ett helhetsperspektiv och i förhållande till 

hela människans liv samt den rådande miljön. Hälsa och sociokulturella faktorer har stor 

betydelse för individens välmående. Med det menas att olika kulturer från barndomstiden 

medför en egen uppfattning om hälsa och sjukdom och därtill hörande olika 

behandlingsmetoder. Ahmadi (2008) betonar att varje kultur sammankopplar hälsa med 

sina respektive kulturella traditioner, sin familj, barnen, språket och den sociala miljön. 

Ohälsa kan tolkas på olika sätt och utifrån den individuella uppfattningen. Enligt Wiklund 

(2003) behöver inte rådande uppfattningar om hälsa respektive ohälsa styra individens 

personliga tolkning av dessa. Det kan innebära att en person med konstaterade 

sjukdomssymtom upplever sig frisk och vice versa. Olsson (2007) beskriver hur utrikesfödda 

personer sammankopplar ohälsa och sjukdom med andebesvärjelse, hur en illvillig ande tar 

livskraft och ork från dem, som orsak till sin sjuklighet. Olsson (2007) beskriver också andra 

orsaker till att utrikesfödda personer upplever ohälsa, exempelvis traumatiska upplevelser 

under flykt från krig eller vid byte av miljö från provins till storstad i ett industriellt samhälle 

med olika klädstilar, mentalitet och synsätt på familjemönster och sociala roller. 

2.3 Styrdokument och riktlinjer 

Enligt Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är målet för hälso- och sjukvården att uppnå 

god hälsa samt bedriva vård på lika villkor för hela befolkningen. Den ska vara av god kvalitet 

och tillgodose patientens behov av trygghet. Respekt för alla människors lika värde och den 

enskilda människans värdighet är grunden för hälso- och sjukvården.  
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Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) siktar på att förstärka patientenssäkerhet inom hälso- 

och sjukvården, och skydda patienter mot uppkomst av vårdsrelaterade skador. 

Sjuksköterska har en centra roll i omvårdnadsprocessen som ska utgå från en humanistisk 

människosyn och den enskildes värderingar enligt Svensk sjuksköterskeförening (2008). 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017) har sjuksköterskor ansvar för att leda omvårdnadsprocessen, 

vilken bör riktas mot patientens grundläggande fysiska, psykosociala, andliga och kulturella 

behov och upplevelser. Sjuksköterskor har även ansvar för att öka patientens möjligheter att 

förbättra, bibehålla eller återställa hälsan, hantera hälsoproblem samt uppnå bästa möjliga 

välbefinnande och livskvalitet. Vidare betonas att sjuksköterskor bör beakta patientens 

rättigheter, värderingar, tro, integritet och självbestämmande. Sjuksköterskor bör ha ett 

helhetsperspektiv på patientens situation som inkluderar till exempel kommunikativa, 

kognitiva samt psykosociala-, andliga- och kulturella behov. Patienter ska bli sedda och 

förstådda som unika personer. Kompetensbeskrivningen lyfter vidare att sjuksköterskor ska 

kunna genomföra säker kommunikations- och informationsöverföring genom hela 

vårdprocessen, vilken är förutsättning för patientens delaktighet i omvårdnaden (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017).  

ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) betonar att respekt 

för mänskliga och kulturella rättigheter ligger i vårdens natur. Omvårdnad bygger på en 

respektfull grund och begränsas inte av ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, 

funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, etnisk 

tillhörighet eller social status. Koden betonar även att sjuksköterskor ansvarar för att 

tillgodose patientens krav på korrekt, tillräcklig och lämplig information på ett sätt som 

anpassas efter en kulturell bakgrund. Det betyder att sjuksköterskor ska kunna uttrycka 

information som gäller omvårdnadsprocessen eller patientens hälsotillstånd på ett passande 

sätt. För att uppfylla detta krav krävs att patient och vårdpersonal har ett gemensamt språk. 

Om en patient inte behärskar svenska, har denna rätt att ha tolk i sina kontakter med 

sjukvårdspersonalen enligt 8§ Förvaltningslagen (SFS 1986:223). 

2.4 Tidigare forskning 

Dogan, Tschudin, Hotand och Özkan (2009) belyser i sin studie, att som ett resultat av 

förändringar i vårt samhälle krävs det att en kulturellt relevant vård ska vara i centrum för 

alla aspekter av omvårdnad.  Hälso- och sjukvårdspersonalen bör ha insikt om olikheter i 

patientens kulturella föreställningar om begreppen hälsa, ohälsa och sjukdom. 

Sjukvårdspersonal bör även vara medveten om patientens kulturella och religiösa tillhörighet 

för att en effektiv kommunikation mellan patienter och sjukvårdspersonal ska kunna 

genomföras. Sjuksköterskors kompetens bör ligga på affektiva, kognitiva och 

beteendemässiga nivåer samt självkännedom, som blir en viktig indikator på god praxis 

enligt denna studie. Kommunikation är ett viktigt verktyg i vårdrelationen och påverkar 

vårdkvaliteten. Dogan et al., (2009) betonar att en effektiv kommunikation därför är ett krav 

för en vård med god kvalitet. 
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Akhavan (2012) bekräftar att utifrån sjukvårdpersonals perspektiv finns det ojämlikheter i 

hälso- och sjukvården för utrikesfödda patienter. Det kan vara resultatet av missförstånd som 

kan uppstå på grund av brist på mötestid, språkbarriärer, olika system för kulturella 

föreställningar och praxis samt begränsat förtroende mellan patienten och sjukvårdpersonal.  

Språkbarriär, som är en av svårigheterna i bemötandet av utrikesfödda patienter nämns även 

i studierna av Nkulu, Kalengayi, Hurtig, Ahlm och Ahlberg (2012), Jones (2008), Dogan et al. 

(2009) och Jirwe, Gerrish och Emami (2010). Jones (2008) skriver att språkbarriär påverkar 

alla aspekter av omvårdnad. Enligt Dogan et al. (2009) kan sjukvårdpersonal uppleva 

kommunikationsproblemen i mötet med människor som har andra kulturella bakgrund. 

Kommunikationen präglas av patienters livsvärderingar som inkluderar 

sjukdomsupplevelser, föregående erfarenhet av mötet med sjukvården, men även av den 

kulturella tillhörigheter. Bernsen, Bruijneelz, Harmsen och Meeuwesen (2008) beskriver i 

sin studie att utrikesfödda patienter förväntar sig att sjukvårdpersonal uppför sig identiskt 

som i deras hemland. Studien visar att möten genomfördes bättre när sjukvårdpersonal och 

patienter ingår i samma kulturella grupp för då har patienter bättre förmågor till förståelse 

och delaktighet i vårdprocessen, och då skapas förtroenden till sjukvårdpersonal. 

Nkulu et al. (2012) lyfter fram, att många utrikesfödda har låg utbildningsnivå och inte 

använder olika tekniska resurser, så som telefon, e-post, e-hälsoinformationen, vilka annars 

underlättar kommunikation och samspel mellan patienter och vårdgivare i det moderna 

samhället.  Användning av dessa moderna kommunikationssätt innebär för vissa 

utrikesfödda därför en mer otillgänglig hälso- och sjukvård som även påverkar deras 

hälsotillstånd negativt eftersom de känner sig stressade på grund av detta. Dessa grupper av 

patienter fortsätter att söka vård som drop-in och undviker att använda ett modernt 

bokningssystem. Detta kan leda till olika konflikter med sjukvårdpersonal som följd av att 

patienter får oftast vänta längre på ett möte med sjukvårdpersonal. Jirwe et al. (2010) menar, 

att sjukvårdpersonals svårigheter att kommunicera med patienter som inte delar ett 

gemensamt språk, också leder till att vården blir mekanisk och opersonlig. Detta kan enligt 

Høye och Severinsson (2008) bero på att sjuksköterskor upplever en osäkerhet vid 

svårigheter att kommunicera med dessa patienter.  

Flera studier pekar på att kommunikation med utrikesfödda påverkar sjuksköterskors 

arbetsmönster. Det krävs längre tid för att ge dessa patienter information och se till att 

patienten förstår den (Michaelsen, Krasnik, Nielsen, Norredam & Torres, 2004; Jones, 2008; 

Fatahi, Mattsson, Lundgren & Hellström, 2010; Degni, Suominen, El Ansari & Vehviläinen-

Julkunen, 2012; Høye & Severinsson, 2008). 

I en del av studierna diskuteras tillgänglighet och lämplighet av tolkanvändning när 

språkbarriärer uppstår och orsakar svårigheter vid kommunikation. Sjukvårdspersonal 

rapporterar att det finns brist på professionella tolkar, ibland uppvisar tolkar en ofullständig 

kompetens i medicinska terminologier, vilket orsakar att tolkar inte kan översätta vissa ord 

eller meningar (McCarthy, Cassidy; Graham, & Tuohy, 2013). Det rapporteras även att det 

finns risker att använda en familjemedlem som tolkar vid kommunikation mellan 

utrikesfödda patienter och sjukvårdpersonal. Det föreligger risker för selektiv eller felaktig 

översättning. Det finns också en risk, att familjemedlemmar tar över samtal och börjar uttala 
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egna åsikter istället för patientens upplevelser (Jirwe et al., 2010; McCarthy et al., 2013; 

Nkulu et al., 2012). Flera studier påpekar att sjukvårdspersonal var mera skeptisk när barn 

används som tolkar. I dessa fall blir översättningen inte korrekt på grund av barns 

missförstånd av medicinsk terminologi och anvisningar, vilket kan leda till negativa 

konsekvenser i förståelse hos båda parter i mötet och även få negativa konsekvenser för 

behandling och omvårdnadsåtgärder (Jirwe et al., 2010; McCarthy et al., 2013; Nkulu et al., 

2012). 

2.5 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv 

Som ett teoretiskt perspektiv till detta arbete har Madeleine Leiningers teori valts. Den är 

anses vara relevant i förhållande till syftet i examensarbetet samt lämpligt för att söka och 

definiera olika faktorer som inverkar på välbefinnandet hos olika kulturella grupper i möten 

med hälso- och sjukvården. 

Leininger (1991) presenterar sin teori ”Theory of Culture Care”. Målet med Leiningers teori 

är att utforska och förklara de olika kulturella faktorer som har stort inflytande på hälsa, 

ohälsa och välbefinnande. Längre fram “Transcultural nursing: Concepts, theories, research, 

and practice” utvecklar Leininger sin transkulturella omvårdnad och illustrerar det i en 

modell i form av en soluppgång som karaktäriseras med en begreppsmodell av 

transkulturella dimensioner. Modellen ger en bild av hur olika faktorer som kulturens 

världsbild, andlighet, språk, familjeförhållande, utbildning, ekonomi, kön och miljö influerar 

individens hälsa, omsorg och omvårdnad. Kulturen påverkar människosyn och tolkningar av 

världen och människors levnadssätt. Kultur definieras som en socialisationsprocess av 

kulturella normer när man ingår i en kultur, som styr den inlärningsprocess om hur hälsan 

kan bevaras och hur människa bör leva och dö. I varje kultur överförs dessa gemensamma 

livserfarenheter från generation till generation och inverkar på sambandet mellan kultur, 

vård och hälsa. Tolkningar om vad hälsa och ohälsa är kan således skilja sig åt från kultur till 

kultur. 

Leininger (1995) skriver att omsorg innebär både konkreta och abstrakta företeelser som 

fokuseras på att hjälpa, stödja, befrämja samt förstärka människors förmåga att bevara 

välbefinnande samt att lindra eller förbättra deras livsvillkor. Alla kulturer har olika synsätt 

på omsorg, vilka kan delas in i en naturlig och en professionell omsorg. Naturlig omsorg 

innefattar de basala handlingar och aktiviteter som alla människor kan utöva för att bevara 

välbefinnande, hälsan eller livsstil. Dessa kognitivt inlärda handlingar och aktiviteter 

uppfattas därför som obligatoriska och är omöjliga att undvika. På detta sätt är naturlig 

omsorg betydelsefull för människans välbefinnande samt förbättring av hälsan. Professionell 

omsorg tillämpas när den naturliga omsorgen inte räcker till. Professionell omsorg definieras 

som ett system av formella och kognitiv inlärda kunskaper som skaffas med en professionell 

utbildning inom vården och förstärks genom egna praktiska aktiviteter och handlingar inom 

omvårdnad. Sjuksköterskor bör beakta kulturrelaterade värderingar, uttryck eller beteende i 

kontakt med patienter för att kunna utöva kulturrelaterad omvårdnad på ett lämpligt och 

meningsfullt sätt.  En balans behövs mellan de naturliga och professionella formerna av 
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omsorgen för att undvika kulturkonflikter och främja patientens hälsa, samt för att inte 

påverka patientens förmåga att följa ordinerade åtgärder av vårdpersonal.  

Enligt Leininger (1995) tillämpning av kulturrelaterad omsorg innefattar en rad 

professionella åtgärder som hjälper människan från en annan kultur att anpassa sig till 

vården och uppnå ett önskat hälsoresultat tillsammans med vårdpersonal. Att ge omsorg 

uppfattas som en process av handlingar och aktiviteter för att hjälpa eller förstärka patienters 

behov av återhämtning, önskat hälsotillstånd eller konfrontering av döden. Sjuksköterskor 

bör ha en helhetsbild av varje patient för att kunna tillgodose kulturrelaterad omsorg, och 

dessutom vara medvetna om att varje patient är en riktig kännare av sin kultur och kulturellt 

betingade värderingar vilka bör respekteras och beaktas. Sjuksköterskor bör också beakta 

individuella och kulturellt betingade faktorer som kan betydligt inverka på individens hälsa. 

Leininger (1995) betonar att kunskap om andra kulturer kan hjälpa sjuksköterskor att 

upptäcka negativa faktorer som påverkar hälsa hos patienter med en annan kulturell 

bakgrund. Det kan därmed ge en holistisk och optimal kulturkongruent omvårdnad i det 

praktiska arbetet. Kulturkongruent omvårdnad handlar om sjuksköterskors förståelse av 

olika kulturers syn på hälsa, ohälsa och omvårdnad tillsammans med en individuellt 

anpassad vård. Kunskap om kulturkongruent omvårdnad, hjälper till att förstärka 

professionella åtgärder och beslut, när sjuksköterskor vårdar patienter med en annan 

kulturell bakgrund. Leiningers (1995) modell i form av en soluppgång som karakteriseras av 

transkulturella dimensioner, kan hjälpa sjuksköterskor att förstå betydelsen av den 

kulturelleraterande omvårdnaden. Dagens samhälle är mångkulturellt och kräver 

kulturkompetens om andra kulturer. Det i framtiden kommer att behövas mer av en 

kulturellt anpassad vård. Om sjuksköterskan inte har kulturkompetens, så kan inte en 

kulturrelaterad omvårdnad erbjudas patienter med annan kulturell bakgrund än den egna.  

2.6 Problemformulering 

Antalet invånare med utländsk bakgrund ökar i Sverige. Utrikesfödda personer tenderar att 

uppleva sämre hälsa än svenskfödda, vilket i sin tur gör att de kan behöva söka vård i det nya 

landet.  Detta innebär, att fler patienter med olika kulturell bakgrund kommer att bemötas i 

den svenska hälso- och sjukvården. Kommunikation är grunden till en effektiv vårdrelation. 

Språkbarriärer och kulturella olikheter är vanliga kommunikationshinder i bemötande av 

dessa patienter, vilket kan påverka vårdrelationen negativt och tendera att onödigt öka 

patienters lidande. Optimal kulturkongruent vård för alla patienter enligt Leiningers teori är 

en utmaning för sjuksköterskor. Nya krav ställs därför på sjukvårdpersonal, såsom ökad 

kunskap om utrikesföddas kulturella syn på hälsofrågor och utredning av bidragande 

faktorer till vad som orsakar sämre upplevelse av hälsa. Det krävs också en utveckling av 

sjukvårdpersonals förmåga att kommunicera med patienter på ett respektfullt och empatiskt 

sätt. Tidigare forskning inom ämnesområdet visar att sjuksköterskor vid svårigheter i 

kommunikation med utrikesfödda patienter upplevde osäkerhet och oro för sin förmåga att 

göra omfattande utvärderingar, vilket påverkade vårdkvaliteten negativt och gjorde den 

opersonlig och mekanisk. Det finns därför ett behov av att som blivande sjuksköterskor få 

ökad kunskap om patienters upplevelser av kommunikation med sjukvårdpersonal för att 
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kunna bemöta utrikesfödda patienter på ett bättre sätt, utifrån deras kulturella bakgrund, 

värderingar och upplevelser av vården. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva utrikesfödda patienters upplevelser av kommunikation i möten med 

hälso- och sjukvårdspersonal. 

4 METOD 

För detta examensarbete valdes en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar med kvalitativa 

metoder eftersom syftet med examensarbetet är att beskriva utrikesfödda personers 

upplevelser av kommunikationen i möten med hälso- och sjukvårdspersonal. Enligt Friberg 

(2012) är en kvalitativ induktiv metod lämplig att använda vid beskrivning av personers 

upplevelser, vilket är vad detta examensarbete vill beskriva. I detta examensarbete har Evans 

(2002) beskrivande analys använts eftersom att examensarbetets syfte är att belysa 

upplevelser så ansågs denna analys relevant för att nå ett resultat som svarar på syftet. 

Enligt Evans (2002) innehåller en beskrivande analys fyra steg: insamling av datamaterial 

utifrån syftet, identifiera nyckelfynd, alltså det som är viktigast utifrån syftet, samla ihop 

studiernas resultat och se att resultaten överensstämmer med alla studierna. Därefter 

formuleras teman av resultaten och avslutningsvis beskrivs fenomenet. 

4.1 Datainsamling och urval 

I det första steget enligt Evans (2002) avgränsades studiens kategori utifrån problemområdet 

som utreds och kriterier fastställs. De vetenskapliga artiklarna eftersöktes i CINAHL Plus och 

PubMed som var lämpliga för syftet. Vanligt förekommande sökord var ”Immigrants”, 

”Language barrier”, ”Care”, ”Communication barrier”, ”Health” och under sökprocessens fick 

sökordet justeras till ”Health experience” för att finna fler passande träffar. Årtalen för 

artiklarnas publikation begränsades först till högst tio år, inom vilka tre artiklar valdes, varpå 

artiklarnas ålder utökades till 14 år och tre artiklar valdes. Detta examensarbetes 

inklusionskriterier var: kvalitativa studier, på engelska och med abstrakt, peer review, full 

text, byggda på upplevelse av kommunikation hos utrikesfödda personer och inga 

begränsningar gjordes avseende kontext. Exklusionskriterier var: kvantitativa artiklar, 

sjuksköterskors perspektiv, samt patienter under 15 år som patientgrupp. En fortsatt 

övergripande sökning gjordes för att finna fler passande artiklar som togs från gamla 
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uppsatser med liknande syfte, i vilken gav fem artiklar samt att dessa artiklar öppnades i 

databasen PubMed. Vid urval av artiklarna, granskades studiens titel och i den som verkade 

relevant till syftet lästes abstraktet för att underlätta indelningen av dem och för att 

exkludera de artiklar som inte var lämpliga för syftet. Elva artiklar söktes både genom 

databasen och övergripande, redovisas i Bilaga A. Artiklarna lästes sedan igenom noggrant 

för att inklusionskriterier skulle bedömas samt om de svarade på syftet och samtidigt 

kvalitetsgranskades, vilket redovisas i Bilaga D, så kvaliteten av artiklarna redovisas i Bilaga 

B. Kvalitetsgranskningen består av 13 frågor med svaret ja- och nej. Varje ja- svar gav ett 

poäng, samtidigt gav svar nej- noll poäng, som redovisas i Bilaga C.  

4.2 Dataanalys och genomförande 

I det andra steget enligt Evans (2002) gicks artiklarna som passade urvalskriterierna igenom 

och lästes noga för att få en känsla av artiklarna som helhet. I det steget identifierades 

betydande nyckelord eller nyckelfraser genom upprepande läsning. De viktigaste nyckelorden 

eller nyckelfraserna noterades för att tydligt sammanfatta de olika forskningsrönen i dem och 

få en mer fördjupad förståelse av dem. Därefter samlades de markerade viktigaste resultaten 

av texten, betecknades som nyckelfynd och skrevs upp separat på lappar med artikelnummer. 

Det underlättades att återkoppla nyckelfynd till originalartikel vid beskrivning av fenomen.  

Det innebär att viktiga resultat sammanställs av texten. Nyckelfynd betecknades utifrån 

studiens syfte och registrerades i ett dokument.  

I det tredje steget enligt Evans (2002) sammanställdes nyckelfynden och likheter samt 

olikheter urskildes för att skapa övergripande tema, vilka avslutningsvis blev tre. Därefter 

identifierades åtta olika subteman som ansågs vara relevanta för temana och därefter 

bearbetades dessa teman och subteman skapades. Teman och subteman som är 

gemensamma, analyserades så att innebörd och brister identifierades. Det hjälpte till att 

tolka fenomenet. Exempel på nyckelfynd, teman och subteman redovisas i Tabell 1. 

Det fjärde steget enligt Evans (2002) utgjordes av en beskrivning av de fenomen som hittats. 

Resultatet av granskade artiklarna skrevs i löpande text och varje tema refererades till och 

jämfördes med grundtexten för att skapa tillförlighet i beskrivningen. Därefter används 

teman som rubriker under vilka subteman angavs, vilka kunde förstärkas med citat så att 

tolkningen fördjupas samt förklaringen av fenomenet. Vid varje steg av detta arbete hade 

syftet funnits med. Källhänvisningar till originaltexten skrevs i resultatet.   

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, teman och subteman. 

 
Nyckelfynd 

 

 
Teman 

 
Subteman 

 

This left them without adequate understanding of 

their situation. Others felt unable to ask questions 

or express their feelings. (Butow et al., 2010, 

s.285) 

 
 

Svårigheter att ge och få 

information 
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The patient misunderstood her instructions 

regarding patient-controlled analgesia. (Gurman 

& Becker, 2008, s.512). 

Språkbarriär Inverkan på patienters 

hälsotillstånd, vård och 

behandling 

 

Women who had professional interpreters during 

their visits generally reported that they 

understood what was going on and what tests 

were being performed. (Gurman & Becker, 2008, 

s.513) 

 
 

Att använda professionell 

tolk 

 

Patients trusted their family members 

predominantly because of their fidelity, that is, 

because they were convinced that the family 

interpreter would act in their best interests. 

(Zendedel, Schouten, van Weert & van den Putte, 

2016, s.286) 

Tolkanvändning  

Att använda anhöriga 

som tolk 

 

4.3 Etiska övervägande  

Forskning som involverar människor styrs av en mängd regler och föreskrifter. Därför har 

alla forskare ett ansvar som innebär att den forskning de bedriver ska vara av god kvalitet och 

präglas av ett etiskt förhållningssätt. Forskningsetiken grundar sig på forskarens egna etiska 

ansvar. Det innebär att alla studier som har använts i denna litteraturstudie är etiskt prövade 

för att stärka detta examensarbetes etiska trovärdighet (Codex, 2017a). Polit och Beck (2016) 

betonar att forskare ska ha ett etiskt förhållningssätt som innebär att samtliga resultat som 

framkommer ska framställas i sin helhet, utan hänsyn till forskare egna åsikter och 

hypoteser, som kan påverka studieresultatet. Evans (2002) menar att ett kritiskt 

förhållningssätt ska beaktas när artiklar analyseras. Detta för att minimera risken för att 

medvetet välja att få fram ett önskat resultat genom att exkludera material som inte stödjer 

de egna tankarna och åsikterna. I detta examensarbete förekommer inga förvrängda 

studieresultat eller plagiat av någon annans text. Samtliga texter är skrivna och tolkade med 

våra egna ord, utan att tappa kärnan från originaltexten. Detta är i enlighet med Codex 

(2017b) som betonar att inga förvrängda forskningsobservationer eller plagiat av resultat 

eller diskussioner får förekomma i en litteraturstudie.  

5 RESULTAT 

I resultatet presenteras upplevelser hos utrikesfödda patienter beträffande kommunikation i 

möten med hälso- och sjukvårdspersonal. Efter analysen av elva vetenskapliga artiklar med 
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kvalitativ analysmetod framkom tre teman och åtta subteman, som visas nedan i tabellen 

(tabell 2). Resultatet redovisas i löpande text. För förstärkning av texten användes citat från 

artiklarnas resultat, som inte översattes till svenska för att behålla den ursprungliga 

innebörden. 

Tabell 2. Teman och subteman 

Teman 

 

Subteman 
 

Språkbarriär – Svårigheter att ge och få information 
– Inverkan på patienters hälsotillstånd, vård och behandling 
– Faktorer som underlättar kommunikation 

Tolkanvändning – Att använda professionell tolk 
– Att använda anhöriga som tolk 

Känslomässiga 
upplevelser av 
kommunikation 

– Att inte bli sedd 
– Att vara utsatt 
– Att bli uppmärksammad 

 

5.1 Språkbarriär 

Temat beskriver patienters upplevelser av kommunikation med sjukvårdpersonal vid 

uppkomst av språkbarriär, vilket är den vanligaste orsaken till att kommunikationsproblem 

uppstår. Vid språkbarriär upplever patienter svårigheter att ge och få information, inverkan 

på patienters hälsotillstånd, vård och behandling, även om det finns faktorer som underlättar 

kommunikation. Dessa upplevda problem och tillgångar formuleras och presenteras som tre 

subteman. 

5.1.1 Svårigheter att ge och få information  

Vid språksvårigheter upplevde patienter att de inte kunde ge tillräcklig information om sina 

hälsotillstånd och behov (Rhodes & Nocon, 2003; Butow et al., 2010; Garcia & Duckett, 

2009). En del patienter upplevde även att de inte blev tillfrågade av sjukvårdpersonal om 

deras hälsotillstånd, samt om deras behov (Rhodes & Nocon, 2003; Butow et al., 2010; 

Garcia & Duckett, 2009). Patienters upplevelser var att de inte kunde ställa frågor till 

sjukvårdpersonal: 

“Some found it too hard or demeaning to request clarification and felt compelled to act as if 

they understood more than they actually did. This left them without adequate understanding 

of their situation. Others felt unable to ask questions or express their feelings” (Butow et al., 

2010, s. 285) 
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Språksvårigheterna ledde till att patienter upplevde att de inte fick tillräckligt information 

från sjukvårdpersonal om sitt hälsotillstånd, genomförande av vård eller ordinerade 

läkemedel (Rhodes & Nocon, 2003; Gurman & Becker, 2008; Wiebe & Young, 2011; Garcia & 

Duckett, 2009; Butow et al., 2010; Kohno et al., 2016). Patienter upplevde även att de inte 

blev förstådda av sjukvårdpersonal på grund av språksvårigheter (Rhodes & Nocon, 2003; 

Butow et al., 2010; Garcia & Duckett, 2009). Dessutom upplevde patienter att de inte kunde 

etablera en vårdrelation med sjukvårdpersonal på grund av språksvårigheter. Detta ledde till 

att patienter upplevde det som meningslöst att anropa sjukvårdpersonal och efterfråga hjälp i 

komplicerade situationer på grund av deras oförmåga att uttrycka sina behov (Rhodes & 

Nocon, 2003; Garcia & Duckett, 2009). Patienters oförmåga att kommunicera med 

sjukvårdpersonal påverkade negativt deras möjligheter till att aktivt delta i 

omvårdnadsprocessen (Wiebe & Young, 2011; Gurman & Becker, 2008). En patient upplevde 

att sjukvårdpersonal dolde information från honom vilket orsakade kommunikationsproblem 

(Wiebe & Young, 2011). Förståelseförmåga hos en del patienter begränsades när 

sjukvårdpersonal försökte kommunicera med dem med hjälp av gester (Gurman & Becker, 

2008). Patienter upplevde även svårigheter att meddela sjukvårdpersonal sina känslor och 

behov med hjälp av gester. Patienter upplevde även att icke-verbal kommunikation med 

sjukvårdpersonal orsakade missförstånd från en eller båda sidor (Gurman & Becker, 2008). 

5.1.2 Inverkan på patienters hälsotillstånd, vård och behandling 

Patienter upplevde att språksvårigheterna och bristen på information ledde till negativ 

inverkan på deras hälsotillstånd, vård och behandling. Missförstånd och otillräcklig 

information på grund av språksvårigheter ledde till att patienter upplevde att de inte kunde 

vara säkra på att de valde rätt bland behandlingsmetoder som erbjöds av sjukvårdpersonal, 

instruktioner för medicinintag och rätt användning av medicinsk utrustning (Gurman & 

Becker, 2008). I ett fall upplevde patienten att otillräcklig information från sjukvårdpersonal 

angående hans hälsotillstånd och vikten av daglig medicineringen under en vis period ledde 

till att han inte sökte en förlängning av recepten (Rhodes & Nocon, 2003). Patienter upplevde 

att de var mindre benägna att fråga sjukvårdpersonal efter information angående deras 

hälsotillstånd och andra relaterade frågor. Istället sökte patienter ofta information via sina 

bekanta och andra personer i deras krets som talade samma språk (Tsai & Lee, 2016; 

Gurman & Becker, 2008). Patienter upplevde att språksvårigheterna med sjukvårdpersonal 

ledde till att sjukvårdpersonal vid vissa tillfällen erbjöd skriftlig information beträffande 

patienters hälsotillstånd och behandling. Dock upplevde patienter att de hade en begränsad 

förmåga till att läsa och förstå skriftlig information på ett främmande språk vilket orsakade 

att patienter föredrog att söka informationen främst hos informella källor trots att dessa 

källor kunde vara opålitliga (Tsai & Lee, 2016). 

5.1.3 Faktorer som underlättar kommunikation 

Vid uppkomsten av språksvårigheter upplevde patienter att användningen av tillgängliga 

resurser i olika former underlättade deras förståelse- och kommunikationsförmåga med 

sjukvårdpersonal (Gurman & Becker, 2008; Wiebe & Young, 2011; Rhodes & Nocon, 2003; 

Butow et al., 2010). Patienter upplevde att tydliga instruktioner, inklusive praktiska 
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demonstrationer från sjukvårdpersonal avseende patienters omvårdnadsprocess, var 

värdefulla för att underlätta deras förståelseförmåga (Gurman & Becker, 2008; Butow et al., 

2010). En kvinnlig patient, som fick en episiotomi, upplevde att instruktören visserligen 

talade på ett annat språk, men att instruktionerna visades istället tydligt, vilket uppskattades 

av patienten (Gurman & Becker, 2008). Patienter upplevde att volym och tonläge av 

sjukvårdpersonals röster vid kommunikation, hade en viktig roll för deras förståelse (Wiebe 

& Young, 2011). En del patienter upplevde att tidsaspekten och kroppsspråket hade en 

betydande roll för kommunikation med sjukvårdpersonal, vilket också hjälpte till att 

överbrygga språksvårigheterna (Gurman & Becker, 2008; Rhodes & Nocon, 2003; Wiebe & 

Young, 2011). I vissa fall vid otillgänglig tolkanvändning, upplevde en del patienter att 

översättning kunde genomföras via telefon. Således uppfattade patienter innehav av telefon 

som väsentligt för kommunikationen (Butow et al., 2010). Skriftlig information, särskilt på 

deras egna språk, upplevdes av patienter som en passande form till att överföra budskapet 

vid svårigheter att kommunicera verbalt (Wiebe & Young, 2011; Butow et al., 2010).  

5.2 Tolkanvändning 

Temat beskriver patienters upplevelser av kommunikationen med sjukvårdpersonal med 

hjälp av tolkanvändning och redovisas i följande två subteman: att använda professionell tolk 

samt att använda anhöriga som tolk. 

5.2.1 Att använda professionell tolk 

Patienter som hade professionella tolkar i mötet med sjukvårdpersonal och under vårdande 

relationer upplevde generellt att detta underlättade kommunikationen. Då upplevde 

patienter att de förstod all uttalad information, att de var tillräckligt informerade, tillfrågade, 

förstådda samt att de fick möjlighet att aktiv delta i vårdrelationen (Gurman & Becker, 2008; 

Rhodes & Nocon, 2003; Seffo, Krupic, Grbic & Fatahi, 2014; Kohno et al., 2016; Wiebe & 

Young, 2011; Butow et al., 2010; Garcia & Duckett, 2009). “Women who had professional 

interpreters during their visits generally reported that they understood what was going on 

and what tests were being performed” (Gurman & Becker, 2008, s. 513). Vid en professionell 

tolkanvändning upplevde patienter att de hade möjligheter att uttrycka sina behov och förstå 

vad sjukvårdpersonal menade (Garcia & Duckett, 2009). Patienters tillfredsställelse av 

tolkanvändningen baserades på tolkens kompetens, då upplevde patienter att de fick objektiv 

information (Butow et al., 2010). Patienter upplevde tolkar som ett viktigt stöd för samspelet 

mellan dem och sjukvårdpersonal. Patienter upplevde en stödjande effekt av tolkanvändning 

eftersom tolkarna respekterade deras privata utrymme och integritet (Gurman & Becker, 

2008, s. 514). Dessutom upplevde patienter att tolkarna var hänsynsfulla och vänliga. 

Patienter upplevde även att professionell tolkanvändning ibland orsakade en rad problem 

(Gurman & Becker, 2008; Butow et al., 2010; Seffo et al., 2014; Tsai & Lee, 2016). I vissa fall 

upplevde patienter, att det fanns bristande tillgång till tolkar (Tsai & Lee, 2016), att de var 

tvungna att vänta i flera timmar innan de fick tolktjänster (Gurman & Becker, 2008), att det 

tog lång tid att få en översättning och att översättningen inte var korrekt (Seffo et al., 2014). 
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Dessutom upplevde en patient, att tolkens förmåga att översätta information korrekt var 

beroende av tolkens individuella sinnesstämning (Gurman & Becker, 2008). Ibland upplevde 

patienter skepticism mot tolkarnas professionalism och utbildningsnivå; i sådana fall vägrade 

patienter att använda tolkar (Tsai & Lee, 2016). I vissa fall upplevde patienter tvivel angående 

tolkars kompetens, och då baserades skepsisen ofta på patienters egna negativa upplevelser 

eller deras kompisar och vänner: ”Other women who had not used interpreters also shared 

negative perceptions of them, often based on what they had heard from others” (Gurman & 

Becker, 2008, s. 514). Patienter upplevde även att det fanns situationer när de inte kunde 

använda tolkar, vilket inträffade när tolkarna inte kom från samma land, samt inte pratade 

samma språk eller dialekt. Detta omöjliggjorde kommunikationen med sjukvårdpersonal 

(Seffo et al., 2014; Rhodes & Nocon, 2003; Butow et al., 2010). Patienter upplevde att de inte 

kunde bygga upp tillit till sjukvårdpersonal, vilket orsakades av att de fick olika tolkar vid 

varje möte. Patienters önskan var att få en och samma tolk vid varje möte med 

sjukvårdpersonal för att känna sig trygg och kunna bygga upp tillit (Butow et al., 2010). 

5.2.2 Att använda anhöriga som tolk 

Patienter som hade problem med att kommunicera verbalt med sjukvårdpersonal på grund 

av språkbarriär använde ofta sina anhöriga som tolkar. De flesta av dessa patienter föredrog 

att förlita sig på släktingar, även när alternativ var tillgängliga. Patienter kände sig trygga 

eftersom de kände tillit till sina anhöriga, och ansåg att anhöriga vara mer omhändertagande 

(Zendedel, Schouten, van Weert & van den Putte, 2016; Butow et al., 2010; Rhodes & Nocon, 

2003). Patienter upplevde även, att det var uppenbart att barn skulle hjälpa sina föräldrar 

med språket (Seffo et al., 2014). Patienter tyckte att deras familjemedlemmar kunde berätta 

för och direkt fråga sjukvårdpersonal ifall patienter hade några problem (Butow et al., 2010). 

Patienter upplevde att familjemedlemmar var övertygande och att de skulle agera för deras 

bästa (Zendedel et al., 2016).”Patients trusted their family members predominantly because 

of their fidelity, that is, because they were convinced that the family interpreter would act in 

their best interests” (Zendedel et al., 2016, s.286). Patienter upplevde trygghet i och med att 

deras familjemedlemmar inte skulle lämna privat information till andra (Zendedel et al., 

2016). Majoriteten av patienter upplevde att de kunde lita på dessa anhörigas ärlighet vid 

tolkningen (Butow et al., 2010; Zendedel et al., 2016). Vissa patienter tvivlade dock på att 

anhöriga skulle berätta dåliga nyheter beträffande patienters hälsotillstånd (Rhodes & 

Nocon, 2003; Butow et al., 2010; Zendedel et al., 2016). En del patienter upplevde att de 

gjorde intrång i anhörigas integritet vid användning av anhöriga som tolkar (Seffo et al., 

2014; Rhodes & Nocon, 2003). Det fanns även en annan aspekt som innebar svårigheter att 

använda sina yngre barn som tolkar i mötet med sjukvårdpersonal. Vissa patienter upplevde 

att det inte var rimligt att diskutera information gällande deras hälsotillstånd och sjukdom 

framför sina barn (Rhodes & Nocon, 2003). Patienters önskan här var att inte involvera deras 

barn i tolkning för att skydda dem från att bli upprörda av föräldrarnas sjukdomsproblem, 

som en patient kunde stå ut med, men knappast barnen (Butow et al., 2010). 
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5.3 Känslomässiga upplevelser av kommunikation 

I detta avsnitt belyses patienters känslomässiga upplevelser av kommunikation med 

sjukvårdpersonal. Temat består av följande subteman: att inte bli sedd, att vara utsatt, och att 

bli uppmärksammad. 

5.3.1 Att inte bli sedd 

Patienter upplevde att de inte blev sedda av sjukvårdpersonal på grund av 

kommunikationssvårigheter:”Being unable to be seen for who they were…”( Gurman & 

Becker, 2008, s.285). Upplevelser av att inte bli sedda framträdde när patienter kände brist 

på kommunikation för att sjukvårdpersonal var avvisande och inte tillmötesgående vid 

kommunikationssvårigheter (Wiebe & Young, 2011; Garcia & Duckett, 2009; Gurman & 

Becker, 2008; Hovde, Hallberg & Edberg, 2008b). Patienter kände övergivenhet på grund av 

sin kulturella bakgrund och språksvårigheter (Garcia & Duckett, 2009). Dessutom kände 

patienter sig försummade och inte sedda eftersom sjukvårdpersonal kommunicerade med 

dem på ett språk de inte förstod (Rhodes & Nocon, 2003; Butow et al., 2010). De upplevde 

sig som osynliga och ignorerade av sjukvårdpersonal, vilket ledde till att patienter kände att 

de inte blev sedda som personer med individuella behov (Wiebe & Young; 2011; Gurman & 

Becker, 2008; Hovde, Hallberg & Edberg, 2008b). En kvinnlig patient upplevde sig vara 

ignorerad och inte sedd av en sjuksköterska vid en förlossning. Orsaken var 

kommunikationssvårigheter, vilket visade sig i form av sjuksköterskans otillgänglighet. 

Patienten kommenterade sjuksköterskans inställning och bristande engagemang genom att 

nämna sjuksköterskans förvåning över att patienten visade sig kunna språket (Gurman & 

Becker, 2008). Somliga patienter upplevde att sjukvårdpersonal inte engagerade sig i deras 

livssituation och ignorerade deras berättelser vilket försämrade kommunikationen (Hovde et 

al., 2008b). 

5.3.2 Att vara utsatt  

Patienters begränsade förmåga att prata med sjukvårdpersonal på samma språk gjorde att de 

upplevde sig vara utsatta (Gurman & Becker, 2008). Genom negativa attityder från 

sjukvårdpersonal vid kommunikationen kände patienter sig vara föremål för utsatthet 

(Gurman & Becker, 2008). En hjälplöshet som ledde till upplevelse av utsatthet på grund av 

oförmåga att ställa frågor och aktivt samspela med sjukvårdpersonal, upplevdes av patienter 

(Butow et al., 2010). Upplevelse av utsatthet uppstod även när sjukvårdpersonal använde 

icke-verbal kommunikation eller mimik som att himla med ögonen (Wiebe & Young, 2011; 

Gurman & Becker, 2008). När sjukvårdpersonal höjde rösten eller ändrade ton vid 

kommunikationsproblem, ledde det till en upplevelse av utsatthet hos patienter (Wiebe & 

Young, 2011). En patient upplevde utsatthet och ångest i försöken att förstå medicinska 

terminologier (Wiebe & Young, 2011). I vissa fall upplevde patienter utsatthet på grund av 

diskriminering orsakad av deras sämre språkfärdigheter (Gurman & Becker, 2008; Butow et 

al., 2010; Hovde et al., 2008b). Patienters kulturella bakgrund och 

kommunikationssvårigheter, samt att sjukvårdpersonal kommunicerade med dem med 

bristande aktning, ledde till en upplevelse av utsatthet och att patienter kände sig sårade och 
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kränkta (Garcia & Duckett, 2009). Patienters utsatthet resulterade också som ett sämre 

självförtroende och rädsla för att kommunicera med sjukvårdpersonal eftersom de inte 

kunde förklara vad de behövde. Alla dessa känslor påverkade patienters inre negativt och 

därmed försämrades kommunikationen (Seffo et al., 2014). Ibland fick patienter sämre 

självförtroende som följd av sjukvårdpersonals dåliga attityder och beteenden vid 

kommunikation (Tsai & Lee, 2016). Patienter kände sig utsatta på grund av 

sjukvårdpersonals likgiltighet. Detta inverkade negativt på kroppens inre och yttre energi och 

hälsan i sin helhet (Hovde et al., 2008b). 

5.3.3 Att bli uppmärksammad 

När patienter upplevde stöd och hjälp av sjukvårdpersonal, samt att sjukvårdpersonal brydde 

sig om dem kände de sig uppmärksammade. Den typ av beteenden ledde till att patienter var 

nöjda med kommunikationen med sjukvårdpersonal och vårdrelationen som etablerades 

trots kommunikationssvårigheter. I flera fall ledde upplevelsen av uppmärksamhet hos 

patienter till en tillfredställelse med sjukvårdpersonals attityd och all den information de fick, 

trots att kommunikationen i dessa möten upplevdes som extremt svår på grund av 

kommunikationssvårigheter (Kohno et al., 2016). Patienters upplevelser av att bli 

uppmärksammade baserades på sjukvårdpersonals agerande. Då sjukvårdpersonal var vänlig 

och omtänksam kände patienter sig trygga (Wiebe & Young, 2010; Gurman & Becker, 2008). 

Vidare upplevde patienter uppmärksamhet och trygghet när de kunde kommunicera med 

sjukvårdpersonal på sitt eget språk (Heikkilä, Sarvimäki & Ekman, 2007). Patienter upplevde 

också att sjukvårdpersonal försökte vara omtänksamma när de kommunicerade med 

patienter på det språk som var lämpligast i varje fall, att det var ett tecken på 

sjukvårdpersonals uppmärksamhet (Wiebe & Young, 2011; Heikkilä et al., 2007; Garcia & 

Duckett, 2009). Patienter upplevde också att sjukvårdpersonal brydde sig när de försökte 

prata med patienter på det språk som var mest lämpligt i varje enskilt fall, att det var ett 

tecken på sjukvårdpersonals uppmärksamhet (Gurman & Becker, 2008). Sjukvårdpersonals 

lyhördhet och försök att upprätthålla en god kommunikation med en empatisk relation till 

sina patienter, ledde till en upplevelse av uppmärksamhet hos patienter (Wiebe & Young, 

2010). Hjälpsamhet och vänlighet av sjukvårdpersonal, ledde till en upplevelse av 

uppmärksamhet hos patienter, trots deras olika kulturella tillhörigheter och 

kommunikationssvårigheter (Wiebe & Young, 2010). 

6 DISKUSSION 

Under denna rubrik diskuteras lämpligheten av den valda metoden, vad gäller fördelar och 

nackdelar. Även en resultatdiskussion förs, där resultatet diskuteras med det vetenskapliga 

perspektivet och tidigare forskning. Diskussionsavsnittet avslutas med etikdiskussion. 
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6.1 Metoddiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva utrikesfödda patienters upplevelser av 

kommunikation i möten med hälso- och sjukvårdspersonal. Metoden som valdes för detta 

examensarbete var en systematisk litteraturstudie med en kvalitativ ansats enligt Evans 

(2002) modell. En systematisk litteraturstudie med en kvalitativ ansats förutsätter att bara 

kvalitativa studier analyseras i vilka ett fenomen beskrivs i form av personliga upplevelser. 

Denna metod ansågs vara mest lämplig för att kunna besvara examensarbetets syfte. Om en 

intervjustudie valts istället för systematiskt litteraturstudie skulle resultatet kunna se 

annorlunda ut, detta för att informationen skulle fås direkt från patienter och 

sjuksjukvårdpersonal och inte som i Evans (2002) modell från bearbetat material. Å andra 

sidan om det valts en kvantitativ ansats skulle det vara problematiskt att beskriva patienters 

upplevelser, detta för att kvantitativa ansatsen skulle användas för att analysera mätbara 

egenskaper hos de insamlade data, resultatet skulle även presenteras genom statistiska data. 

Ett brett intresseområde avgränsades till kommunikation mellan utrikesfödda patienter och 

hälso- och sjukvårdspersonal. Sökningen av kvalitativa artiklar, som motsvarade 

examensarbetets syfte, med hjälp av exklusions- och inklusionskriterier, ansågs vara 

utmanande, eftersom många artiklar skulle läsas och granskas. Forsberg och Wengström 

(2016) betonar att en förutsättning för en systematisk litteraturstudie är förekomsten av ett 

tillräckligt stort antal studier av god kvalitet, vilka kan utgöra underlag för bedömningar och 

nya slutsatser. Artiklarnas publikation begränsades till högst 14 år gamla. Denna 

tidsomfattning uppfattades vara tillämpligt för att få en överblick och helhetsbild av 

befintliga vårdvetenskapliga artiklar som kunde analyseras för att besvarasvara 

examensarbetets syfte.  En årsbegränsning är en viktig aspekt under sökningsprocessen. Om 

fokus ligger på att finna så nya artiklar som möjligt, finns det risken att missa relevanta 

artiklar från tidigare år. Enligt Polit och Beck (2016) kan tidsaspekten påverka urvalet av 

artiklarna negativt, bland annat genom att de rätta sökorden används för endast en kort 

tidsperiod. 

De flesta vetenskapliga artiklar är numera skrivna på engelska. För att öka chansen att finna 

relevanta artiklar var engelska språket därför valt som en av inklusionskriterierna. Dessutom 

skulle alla litteraturstudier vara vetenskapligt granskande. Alla artiklar hade genomgått en 

peer-review granskning vilket var ett krav vid artikelsökning i databasen. Peer-review 

innebär en process då experter inom ett visst ämne läser och granskar vetenskapliga 

publikationer innan de publiceras. Denna granskning är ett mått på studiens kvalité 

(CODEX, 2017a). Friberg (2012) menar att det är betydelsefullt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till utvalda artiklar. För att genomföra egna bedömningar av studiens 

kvalitet användes en granskningsmall. 

Urvalet kom att bestå av elva vetenskapliga artiklar byggda på kvalitativa metoder med fokus 

på utrikesfödda patienters upplevelser av kommunikation med sjukvården. Dessa artiklar 

analyserades i överensstämmelse med Evans (2002) beskrivande metod med en kvalitativ 

ansats utifrån det vetenskapligt bearbetade materialet. Med den metoden finns det möjlighet 

att fördjupa sin förståelse av artiklarnas innebörd samt identifiera likheter och skillnader av 

fenomenet. Svårigheter med den valda metoden upptäcktes vid sortering till olika teman, 
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detta för att enskilda patienter hade blandade upplevelser och erfarenheter, vilket ledde till 

kategoriseringssvårigheter, samtidigt som det skulle undvikas bortfall av väsentliga fakta. 

Slutligen formulerades tre teman och åtta subteman, vilka ledde till en ny och omarbetad 

kontext. Teman och subteman grupperades så småningom i form av rubriker och 

underrubriker, vilken ledde till att resultatet blev tydlig och överskådligt, vilket kan betraktas 

som en annan fördel med examensarbetet.  

Polit och Beck (2016) beskriver kriterier för trovärdighet i en studie som inkluderar giltighet, 

tillförlighet och överförbarhet. Polit och Beck (2016) menar att giltigheten stärks genom 

utförlig beskrivning av studien. Kraven på giltighet av detta examensarbete kan beaktas som 

en av fördelarna för att finns det en noggrann beskrivning av hur examensarbetet 

genomfördes. Kraven på tillförlitlighet är en förutsättning för att forskningsresultaten skall 

ha ett bevisligt värde för att kunna genomföras igen och ge liknande resultat med andra 

forskare oberoende av tid och omständigheter (Polit & Beck, 2016). Inklusionskriterier samt 

en granskningsmall användes vid sökning av artiklar. Detta ledde till ett lämpligt urval av 

vetenskapliga artiklar med god kvalitet vilka skulle kunna utgöra underlag för analysen enligt 

Forsberg och Wengström (2016). Detta kan beaktas som att tillförlitlighets kriterium till 

examensarbetet var följd. Dessutom är examensarbetets breda och varierande 

insamlingsdata med flera artiklar av olika författare med fokus på valt ämne viktigt för 

trovärdigheten. Artiklarnas utgivningsår varierar mellan 2002 och 2016, vilket kan anses 

som ett brett tidsspann, dock är studiernas resultat relativt likt trots 14-års tidsspann. Ett 

brett tidsspann av valda artiklar kan ses som en styrka i detta examensarbete. Överförbarhet, 

som innebär möjlighet till överföring och tillämpning av materialet till en annan population 

(Polit & Beck, 2016), kan vara en av svagheterna i detta examensarbete, då studierna som 

granskades gjordes i olika länder med olika kultur och uppfattning av vårdkvalité. En rikare 

beskrivning av urvalgrupper, deras kulturbakgrund och uppfattningar om vården i valda 

studier skulle kunna stärka överförbarheten. 

6.2 Resultatdiskussion  

Resultatet visade att många utrikesfödda patienter upplevde svårigheter i kommunikationen 

med sjukvårdpersonal, där språkbarriär identifierades som ett av de mest väsentliga hindren 

för kommunikationen. Språkbarriär ledde till brist på utbyte av information, patienters 

begränsade delaktighet i vårdrelation, missförstånd och osäkerhet som kunde inträda inte 

bara från patienters sida, utan även från sjukvårdpersonals sida. Resultatet kan kopplas till 

tidigare studier av Akhavan (2012), Dogan et al. (2009), Jirwe et al. (2010) samt Høye och 

Severinsson (2008) som utifrån sjuksköterskors perspektiv identifierar språkbarriärer som 

en av svårigheterna i bemötande och kommunikation med patienter som inte behärskar ett 

gemensamt språk, vilket påverkar alla aspekter av vårdrelationer. Detta trots att 

sjuksköterskor ska ha förmåga att kommunicera med patienter på ett respektfullt sätt och 

kunna genomföra säker kommunikations- och informationsöverföring genom hela 

vårdprocessen. Genom dialog ges förutsättningar för att patienter blir delaktig i 

omvårdnaden (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Resultatet visade att kommunikation 

och vårdrelation alltid ägde rum i ett socialt och kulturellt sammanhang. Dogan et al. (2009) 



20 

påstår i sin studie att kulturellt relevant vård i det moderna samhället bör ligga i centrum för 

alla aspekter av omvårdnad, och därför bör sjukvårdpersonal ha förståelse för de skillnader 

som kan finnas gentemot patienters kulturella, religiösa och kommunikativa uppfattningar. 

Detta styrks av Leininger (1995) som betonar att sjuksköterskor bör beakta kulturrelaterade 

värderingar, uttryck eller beteende i kontakt med patienter för att kunna utöva 

kulturrelaterad omvårdnad på ett lämpligt och meningsfullt sätt. Tillämpning av 

kulturrelaterad omvårdnad inkluderar en rad professionella åtgärder för att hjälpa eller 

förstärka patienters behov av återhämtning, önskat hälsotillstånd eller konfrontering av 

döden. Teoretikern understryker vikten av att tillfråga patienter med annan kulturell 

tillhörighet på vilket sätt de önskar att bli omhändertagna, detta för att 

omvårdnadshandlingar och åtgärder varierar i olika lägen i olika kulturer. När dessa 

patienter får möjlighet att meddela sjukvårdpersonal sina behov samt syn på sjukdom och 

hälsa känner de sig delaktiga i vården. Detta gör att patienters välbefinnande ökar. Enligt 

teoretikern behövs en balans mellan de naturliga och professionella formerna av omsorgen 

för att undvika kulturkonflikter och främja patienters hälsa. Dessa uppfattningar har 

samband med sjuksköterskors ansvar, så som det beskrivs i ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Utifrån ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor bör sjuksköterskor utforma sina handlingar utifrån mänskliga och kulturella 

rättigheter. Det betonas även i koden att sjuksköterskor bör tillgodose alla patienteters krav 

på korrekt, tillräcklig och lämplig information om åtgärder på ett kulturellt anpassat sätt. Ett 

korrekt sätt att kommunicera med patienter inom hälso-och sjukvården innebär även 

exkludering av situationer, där språksvårigheter i form av missförstånd orsakar att 

patientsäkerheten försvagas. Resultatet visade att patienter upplevde även att missförstånd 

ofta fick ogynnsamma konsekvenser i en behandling eller i en omvårdnadsprocess. Detta 

gjorde att patienters säkerhet inom hälso-och sjukvårdsmiljön påverkades negativt. Detta 

bryter mot Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som syftar på att garantera en hög nivå på 

patienters säkerhet inom hela processen vid kontakter med hälso-och sjukvårdspersonal, där 

en av förutsättningarna för patientsäkerheten baseras på sjuksköterskors ansvar att skaffa 

bästa möjligheter för kommunikationen med alla patienter, oberoende av deras språk- och 

förståelseförmågor. För att överbrygga språksvårigheter finns det olika resurser och faktorer 

som underlättar kommunikation, såsom en adekvat tidsrymd för kommunikation, skriftlig 

information, lämpliga praktiska instruktioner, ett lugnt sätt att kommunicera utan 

rösthöjning, telefontolkning samt icke-verbal kommunikation. Resultatet kan även kopplas 

till tidigare studien av Nkulu et al. (2012) som resonerar att många utrikesfödda patienter 

har utifrån sjuksköterskors perspektiv låg utbildningsnivå, vilket medför att de inte kan 

använda olika tekniska resurser, så som telefon, e-post och e-hälsoinformation. Användning 

av dessa moderna kommunikationssätt påverkar deras hälsotillstånd negativt för att de 

känner sig stressade.  

Resultatet visade att majoriteten av patienter, som inte behärskade samma språk som 

sjukvårdpersonal, upplevde att professionell tolkanvändning generellt underlättade 

kommunikationen. Vid tolkanvändning kände patienter att de var tillräckligt informerade, 

tillfrågade, förstådda samt att de hade möjligheter att aktivt delta i vårdande relationer.  

Detta överensstämmer med Förvaltningslagen (1986:223). Patienters rättighet till 

tolkanvändning beskrivs i Förvaltningslagen (1986:223) § 8 där det ingår i tolkens uppgifter 
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att möjliggöra kommunikationen mellan parterna som saknar ett gemensamt språk. En 

professionell tolk ska förhålla sig neutral beträffande information. I resultatet redovisades att 

patienter upplevde att professionell tolkanvändning ibland orsakade en rad problem, såsom 

brist på tillgängliga tolkar eller att de var tvungna att vänta på tolken i flera timmar. 

Resultatet kan kopplas till studien av McCarthy et al. (2013) som konstaterar att 

sjukvårdpersonal också känner brist på tillgängliga tolkar i vården, vilket ökar 

kommunikationssvårigheterna med utrikesfödda patienter. Enligt McCarthy et al. (2013) 

rapporterar sjuksköterskor att professionella tolkar ibland uppvisar en ofullständig 

kompetens i medicinska termer, vilket leder till att tolkar inte kan översätta vissa ord eller 

meningar. Patienter upplevde att tolkens förmåga till korrekt förmedling av information var 

beroende på tolkens individuella sinnesstämning eller tolkarnas professionella 

utbildningsnivå. I resultatet beskrevs även att en del av patienterna föredrog att förlita sig på 

sina anhöriga och familjemedlemmar, även när alternativ i form av professionella tolkar 

fanns tillgänglig. Enligt Jirwe och Gerrish (2010) samt McCarthy et al. (2013) resonerar 

sjukvårdpersonal om att de inte förväntar sig att anhöriga kan tolka allt som sägs. Författarna 

beskriver att sjukvårdpersonal aldrig kan vara säkra på att patienter får all information eller 

att det som patienter sagt framförs till sjukvårdpersonal.  

I resultatet framkom att patienter hade olika känslomässiga upplevelser av kommunikation. 

En del ansåg att sjukvårdpersonal hade negativa attityder och ett oprofessionellt 

tillvägagångssätt mot patienter vid kommunikation, vilket skapade en dålig stämning mellan 

patienter och sjukvårdpersonal. Detta trots att sjuksköterskors kompetens enligt Dogan et al. 

(2009) bör ligga på affektiva, kognitiva och beteendemässiga nivåer för att utforma en god 

relation vid kommunikation. Sjukvårdpersonal bör kunna veta hur viktigt det är att patienter 

känner sig bekväma i en stödjande miljö med patientcentrerad vård. McCarthy et al. (2013) 

betonar i sin studie att sjuksköterskans kompetens ligger på att arbeta utifrån en 

patientcentrerad vård vilket bidrar till ett förtroende och en medkänsla i relationen. Empatin 

har stor betydelse vid kommunikation mellan sjukvårdpersonal och patienter för att den ger 

förståelsen för patienters upplevelser vid olika situationer. Den ger stora möjligheter för 

sjukvårdpersonal för utveckling av en välvillig kommunikation och skapar förtroende och 

trygg miljö för patienter. En del patienter upplevde att sjukvårdpersonal varken orkade eller 

hade tillräckligt med tid för kommunikation med utlandsfödda patienter. Enligt Akhavans 

(2012) studie råder det brist på mötestid inom vården enligt sjukvårdpersonal. 

Sjuksköterskor argumenterar att kommunikation med patienter som inte behärskar ett 

gemensamt språk påverkar deras arbetsmönster. Det krävs längre tid för att ge dessa 

patienter information och se till att patienter har förstått den (Michaelsen et al., 2004; Jones, 

2008; Fatahi et al., 2010; Degni et al., 2012, samt Høye & Severinsson, 2008). Utifrån ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014) är en av sjuksköterskors 

viktigaste roller att vara lyhörda och se patienters behov vid en förändrad livssituation, skapa 

säkerhet, minska upplevelsen av övergivenhet, ha förståelse samt att främja hälsa hos 

patienter. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017) bör sjuksköterskor ha ett helhetsperspektiv på patientens 

situation, patienter ska bli sedda och förstådda som unika personer.  

Resultatet visade att en del av patienter emellertid upplevde hjärtlighet och en känslomässig 

inställning i kommunikation med sjukvårdpersonal. Detta ledde till att patienter kände sig 
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sedda och uppmärksammade.  Resultatet redovisade att en verbal, men även icke-verbalt, 

individuellt anpassad kommunikationsteknik från sjukvårdpersonals sida bidrog till 

patienters upplevelse av bekräftelse, respekt samt en nöjdhet med kulturanpassad 

omvårdnad.  Leininger (1995) betonar att individuellt kulturanpassad omvårdnad främjar 

patienters hälsa, samtidigt som relationen vid kommunikation förbättras mellan patienter 

och sjukvårdpersonal. Enligt den svenska sjuksköterskeföreningen (2008) bör sjuksköterskor 

utgå från en humanistisk människosyn och den enskildes värderingar. Sjukvårdpersonal bör 

ha en förmåga att se patienter som en helhet med individuella egenskaper och bidra till 

patienters upplevelse av uppmärksamhet och betydelsefullhet.   

6.3 Etikdiskussion 

Egna uppfattningar och bedömningar kan påverka analysprocessen samt resultat av detta 

examensarbete. Under examensarbetets gång har höga krav ställts och följts noga för att 

minimera risken att studiens innehåll påverkats av egna uppfattningar, värderingar och 

tolkningar. Noggrann användning av Evans (2002) metod hjälpte till att fördjupa den egna 

förståelsen av artiklarnas innebörd samt identifiera likheter och olikheter av fenomenet utan 

egna tolkningar. I examensarbetet används bara artiklar som är etiskt godkända. Codex 

(2017a, 2017b) beskriver de etiska riktlinjer och hur dessa tillämpas vid forskning på 

människor. All data som används i examensarbetet har granskats och kontrollerats att den 

framförts i sin fullständiga form, med oförändrat resultat och utan någon snedvridning eller 

bortfall av information. Texterna granskades flera gånger av båda examensförfattarna för att 

undvika snedvridning, misstolkning samt förvanskning av material. Alla originalartiklar 

valda till analysen är skrivna på engelska. För att undvika misstolkning genom översättning, 

har detta gjorts med användning av ett engelsk-svenskt lexikon. Flera avsnitt från 

originaltexterna, som används för förstärkning i resultatet har redovisats i form av citat utan 

översättning. Referering gjordes enlig APA. Utöver ovan nämnda svårigheter under 

examenarbetets gång har inga andra etiska dilemman påträffats. 

7 SLUTSATS 

Alla patienter med olika kulturell bakgrund har rätt att bli tillräckligt informerade, ha 

möjligheter att meddela sjukvårdpersonal sina tankar, känslor och behov, samt att vara 

delaktiga i sin vård. Patienter upplever trots det, att de möts av brist på information 

beträffande deras hälsotillstånd, behandling och vård i kommunikationen under möten med 

sjukvårdpersonal. Detta orsakas av språkbarriärer. Dessutom bidrar språkbarriärer till att en 

del väsentlig information faller bort, samt att patienter upplever begränsad förståelse och det 

uppstår missförstånd och missuppfattningar. Allt detta påverkar patienters möjligheter att 

aktivt delta i vården. Det kan även medföra olika negativa konsekvenser i behandling och 

vård samt påverka patientsäkerheten negativt. Patienter upplever sig då vara isolerade, 
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ignorerade, utsatta och hjälplösa. Nya krav ställs på hälso- och sjukvården. 

Sjukvårdspersonal bör ta hänsyn till utrikesfödda patienters sårbarhet i den nya miljön och 

vara lyhörda för deras uppfattningar vid kommunikation med dem. Sjuksjukvårdpersonal 

bör engagera sig för att utveckla sina förmågor att kommunicera med utrikesfödda patienter, 

överbrygga språksvårigheter och även ta hänsyn till patienters egna kulturella tillhörigheter. 

Allt detta är en förutsättning för en patientcentrerad vård med god kvalitet i transkulturella 

möten. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Kommunikation är en betydelsefull aspekt av möten mellan patienter och sjuksköterskor. Det 

finns en del forskning utifrån sjuksköterskors perspektiv, men färre studier utifrån patienters 

perspektiv, specifikt dem med utländsk bakgrund. Denna litteraturstudie beskriver 

utrikesfödda patienters upplevelse av kommunikation i möten med hälso- och 

sjukvårdpersonal. Många utrikesfödda patienter upplever svårigheter i kommunikationen 

med sjukvårdpersonal, orsakad av språkbarriär och kulturella skillnader. Det innebär att det 

fortfarande finns en bristande kunskap hos sjuksköterskor om hur språksvårigheter och 

kulturella skillnader påverkar kontakter, informationsutbytet liksom ett ömsesidigt samspel i 

mötet mellan utrikesfödda och hälso- och sjukvårdspersonalen. Bristande kommunikation 

och bemötande av patienter med utländsk bakgrund kräver ytterligare forskning kring 

orsaker och tillvägagången för minimering av dessa problem. Ökad kompetens inom 

kommunikation med utrikesfödda patienter skulle kunna resultera i förbättring av patienters 

hälsa och bidra till en jämlik vård med god kvalitet och på lika villkor till alla patienter med 

olika kulturella tillhörigheter. Vidare undersökning av kommunikation och möten mellan 

utrikesfödda patienter och sjukvårdpersonal ur patienters perspektiv är ett förslag till vidare 

forskning. Förhoppningsvis kommer ämnet kommunikation väcka ytterligare intressen hos 

andra inom hälso- och sjukvården och bidra till en ökad kunskap inom det området. 
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1 

BILAGA A  

SÖKMATRIS 

Databaser Booleska 
sökoperatörer 

Begränsningar 
10 år 

Begräsningar         
14 år     
          

Antal  
träffar 

Antal  
lägsta 
abstrakt  

Antal  
lägsta 
fulltext 

Antal 
valda 

Antal 
gransk
ade    

CINAHL 

Plus          

Immigrant 
Care  
Culture 
Communicat
ion 

9 år gamla 
Peer-
Reviewed 
Abstrakt 
Fulltext 

 25 4 1 1 1 

CINAHL 

Plus 

Immigrant 
Language 
barrier         
Care 

9 år gamla 
Peer-
Reviewed 
Abstrakt 
Fulltext 

 7 1 1 1 1 

CINAHL 

Plus 

Immigrants 
Health 
experience 
Communicat
ion barrier 

6 år gamla 
Peer-
Reviewed 
Abstrakt 
Fulltext 

 40 5 1 1 1 

CINAHL 

Plus 

Communicat
ion barrier   
Immigrant 
Health 
 

 
8, 1, 14 år 
gamla Peer-
Reviewed         
Abstrakt            
Fulltext 

100 10 3 3 3 

PubMed Culturally 
congruent 
care 
Neonatal 
intensive 
care 
 Aboriginal 
health care 
Immigrant 
health care 

7 år gamla 
Peer-
Reviewed 
Abstrakt 
Fulltext 

 
 

1 
 
           

1 1 1 

PubMed Older 
immigrants 
Care in 
Sweden 
Health care 

10, 9 år 
gamla 
Peer- 
Reviewed 
Abstrakt 
Fulltext 

  2
           

2 2 2 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PubMed Doctor-
patient 
communicati
on 
Family 
interpreters 
Intercultural
t health 
communicati
on 

1 år gamla 
Peer-
Reviewed 
Abstrakt 
Fulltext 

  1 1 1 1 

 PubMed Unmet needs 
Communicat
ion    
Migrants              
Cancer              
Multi-
culturalism 
Cultural 
competence 

7 år gamla 
Peer-
Reviewed         
Abstrakt                      
Fulltext 

  1 1 1 1 



3 

BILABA B  

ARTIKELMATRIS 

N 
 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalité 

1 Rhodes, P., & 

Nocon, A. (2002). 

A problem of 

communication? 

Diabetes care 

among 

Bangladeshi 

people in 

Bradford. Health 

and Social Care 

in the 

Community, 

11(1), 45–54. 

Analysen av 

patienters 

upplevelse av 

tolkhjälp 

(professionell/inf

ormell) och 

kommunikation 

med 

sjuksjukvårdperso

nal. 

Kvalitativ 

insats. 

Semistruktu

rerade 

djupintervj

uer. 

Man understrykte vikten 

av informellt 

tolkningsstöd, att det 

som var nödvändigt för 

många människor, men 

att det krävde mycket tid 

av familjemedlemmar. 

Fördelarna var bland 

annat ökad integritet, 

tolkningshjälp under 

samtal, samråd och 

bättre förståelse av 

instruktioner och råd.  

Hög 

2 Zendedel, R., 

Schouten, B., C., 

van Weert, J.C., & 

van den Putte B. 

(2016). Informal 

interpreting in 

general practice: 

Comparing the 

perspectives of 

general 

practitioners, 

migrant patients 

and family 

interpreters. 

Patient Educ 

Couns, 99(6), 

981-987. 

Utforskning av 

användning av 

familjemedlemma

r som tolkar vid 

läkarbesök hos 

turkiska- 

nederländska 

utrikesfödda. 

Tolkars roll, makt 

och förtroende. 

Kvalitativa 

djupgående 

halvstruktu

rerade 

intervjuer.  

Resultat visade att 

patienter hade stort 

förtroende för 

familjemedlemmars 

tolkning, medan läkare 

tvärtom kände sig 

maktlösa och irriterade 

när familjemedlemmar 

agerade som tolkar.  

Patienter trodde att 

tolkar agerade för deras 

bästa, medan läkare 

ansåg att 

familjemedlemmar inte 

var helt ärliga, hade 

bristande kompetens 

samt störde sig på att de 

tog över makt över 

vården från patienten.  

Hög 



4 

3 Kohno, A., Musa, 

G., Nik Farid, Nik 

D., Norlaili Abdul 

Aziz, N., A., 

Takeo Nakayama, 

T., & Dahlui, M. 

(2016). Issues in 

healthcare 

services in 

Malaysia 

asexperienced by 

Japanese retirees: 

BMC Health 

Services 

Research, 16, 167. 

Utforskning och 

analys av språk- 

och 

kommunikationsp

roblem hos 

japanska 

pensionärer som 

bosatte sig i 

Malaysia samt av 

deras tillgång till 

och användning 

av hälsovård. 

Kvalitativa 

halvstruktu

rerade 

intervjuer 

med 

fokusgrupp 

diskussion. 

Med hjälp av omfattade 

intervjuer/diskussioner 

valdes fyra huvudämnen 

inom äldrevård: 

språkbarriär, 

misstro/förtroende för 

vården, muntlig 

information vid sökning 

av vård samt behov av 

omvårdnad och palliativ 

vård. Författarna tycker 

att äldrevården för 

japanska pensionärer i 

Malaysier bör förbättras. 

 

 

Hög 

4 Wiebe, A., & 

Young, B. (2011). 

Parent 

Perspectives 

From a Neonatal 

Intensive Care 

Unit: A missing 

Piece of the 

Culturally 

Congruent Care 

Puzzle. Journal of 

Transcultural 

Nursing, 22(1), 

77-82. 

Undersökning av 

upplevelse av 

kulturanpassad 

vård inom 

neonatalavdelning

. 

Kvalitativ 

intervjubas

erad 

studien 

med 

familjer 

som har 

olika 

kulturell 

bakgrund. 

Resultat visade att 

kulturanpassad vård 

uppskadades av 

föräldrar. Föräldrar var 

oroliga eftersom de inte 

kunde kommunicera 

med 

sjuksjukvårdpersonal, 

men 

sjuksjukvårdpersonal 

försökte vara lyhörda och 

med lämpliga 

kommunikationsmetoder 

att kommunicera med 

föräldrar och stödja dem. 

Det resulterade i att 

föräldrar fick högre 

förtroende för 

sjuksjukvårdpersonal 

och var tacksamma för 

deras stöd.  

 

Hög 

5 Tsai, T.-I., & Lee, 

S.-Y. D (2016). 

Health literacy as 

the missing link 

in the provision 

of immigrant 

health care: A 

qualitative study 

of Southeast 

Asian immigrant 

women in 

Undersökning av 

kommunikations 

problem hos 

kvinnor från 

Sydasien i Taiwan 

samt deras 

tillgång till och 

användning av 

hälsovård.  

 

Kvalitativ 

djupintervj

ustudie. 

Resultat visade att 

utrikesfödda kvinnor 

upplevde 

kommunikationssvårighe

ter på grund av 

språkbarriär och sin 

kulturellbakgrund vid 

användning av 

hälsovårdsjukvård i 

Taiwan. 

Medel 



5 

Taiwan. 

International 

Journal of 

Nursing Studies, 

54, 65–74. 

6 Garcia, C., M., & 

Duckett, L.J. 

(2009). No te 

entiendo y tú no 

me entiendes: 

language barriers 

among immigrant 

Latino 

adolescents 

seeking health 

care: Journal of 

Coltural 

Diversity, 16(3), 

120-126. 

Beskrivning av 

dem hindren som 

latinamerikanska 

ungdomar 

upplevde vid 

sökning av hälso- 

och sjukvården i 

USA.  

Kvalitativ 

intervjustud

ie. 

Resultat visade att 

språkbarriär är det 

största hindret vid 

sökning av den 

amerikanska hälso- och 

sjukvården hos 

latinamerikanska 

ungdomar i USA. 

Hög 

7 Hovde, B., 

Hallberg,I.,R., & 

Edberg, A.-K., 

(2008b). 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. 

Beskrivning av de 

äldre utrikesfödda 

patienters 

erfarenheter vid 

sökning av den 

offentliga vården i 

Sverige 

Kvalitativ 

intervjustud

ie 

Resultat visade att de 

äldre utrikesfödda 

upplevde sårbarhet vid 

sökning av sjukvården i 

Sverige. Detta på grund 

av deras livserfarenhet 

och olika kulturell 

bakgrund samt av 

kommunikationssvårighe

t. 

Hög 

8 Heikkilä, K., 

Sarvimäki, A., & 

Ekman, S.L. 

(2007). Culturally 

congruent care 

for older people: 

Finnish care in 

Sweden. Scand J 

Caring Sci, 21, 

354–361. 

Beskrivning av 

kulturanpassad 

vård av de äldre 

finländarna för 

ökning av deras 

välbefinnande. 

Kvalitativ 

studie 

baserad på 

observation

er och 

intervjuer 

bland 

boende och 

personalen 

med 

finländsk 

bakgrund 

och 

besökare i 

finska hem i 

Sverige. 

Resultat visade att 

kulturanpassad vård 

skapade upplevelse av 

välbefinnande och 

tryggare miljö hos de 

äldre finländarna. 

 

 

  

Hög 



6 

 

9 Seffo, N., Krupic, 

F., Grbic, K., & 

Fatahi, N., 

(2014). From 

Immigrant to 

Patient: 

Experiences of 

Bosnian 

Immigrants in the 

Swedish 

Healthcare 

System. Mater 

Sociomed, 26(2), 

84–89. 

 

Undersökning av 

utrikesföddas 

upplevelser av 

migration till 

Sverige och deras 

situation i det nya 

landet med 

inriktning på 

kontakt med 

hälsovårdssystem

et. 

 

Kvalitativ 

intervjubas

erad 

studie.  

Den viktigaste slutsatsen 

var att språk- och 

kommunikationssvårighe

ter upplevdes som de 

största problemen. Dessa 

svårigheter innebar att 

alla deltagare var 

tvungna att söka hjälp 

från sina barn eller att 

använda en tolk när de 

besökte olika 

vårdenheter.  

Hög 

10 Gurman, T.A., & 

Becker, D. 

(2008). Factors 

Affecting Latina 

Immigrants’ 

Perceptions of 

Maternal Health 

Care: Findings 

From a 

Qualitative 

Study:Health 

Care for Women 

International, 29, 

507–526. 

 

Latinamerikanska 

kvinnors 

upplevelse av 

mödravård.  

Kvalitativ 

djupintervj

ubaserad 

studie. 

Språkbarriären var det 

största problemet. 

Faktorer som påverkade 

kvinnors uppfattningar 

om vården innefattade 

sociokulturella normer, 

tidigare erfarenheter av 

omsorg i sina 

ursprungsländer och 

kunskap om rätten till 

tolktjänster. 

Hög 

11 Butow, P., Sze, 

M., Dugal-Beri, 

P., Mikhail, M., 

Eisenbruch, M., 

Jefford, M., 

Schofield, P., 

Girgis, A., King, 

M., & Goldstein, 

D. (2010). From 

inside the bubble: 

migrants’ 

perceptions of 

communication 

with the cancer 

team. Support 

Care Cancer, 19, 

281-290. 

 

Utforskning av 

upplevelser av 

utrikesfödda 

cancer 

diagnostiserade 

patienters 

kommunikation 

inom vården samt 

omvårdnad. 

Beskrivning av 

faktorer som 

påverkade deras 

trygghet och 

välmående.  

Kvalitativ 

studie med 

semistruktu

rerade 

intervjuer.  

Resultat visade att 

patienter var missnöjda 

med informationsutbyte 

och instruktioner som de 

fick från 

sjuksjukvårdpersonal, 

samt att de kände sig 

ensamma vid 

kommunikation med 

sjuksjukvårdpersonal på 

grund av språkbrist och 

dåliga tolktjänster. 

Hög 
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BILABA C 

KVALITETSGRANSKNING 

 

 

Granskningsfrågor formulerade enligt Friberg (2012), pp.138–139. Frågorna nedan är 

omformulerade för att kunna svara JA/NEJ. Ett poäng gavs för JA.   

1. Finns det ett tydligt problem formulerat och är det avgränsat? JA/NEJ 
 

2. Finns det tydliga teoretiska utgångspunkter beskrivna? JA/NEJ 
 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? JA/NEJ 
 

4. Är syftet klart formulerat? JA/NEJ 
 

5. Är metoden tydligt beskriven? JA/NEJ 
 

6. Är undersökningspersonerna eller situationerna tydligt beskrivna? JA/NEJ 
 

7. Har tillvägagångssättet vid analys av datamaterial varit tydligt beskrivet? JA/NEJ 
 

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? JA/NEJ 
 

9. Är resultatet beskrivet på ett tydligt sätt? JA/NEJ 
 

10. Har författarna tydliga argument? JA/NEJ 
 

11. Är metoddiskussionen tydligt beskriven? JA/NEJ  
 

12. Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter? JA/NEJ 
 

13. Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? JA/NEJ 
 

Summan av poäng___ 

Högkvalitet: 10–13 poäng 

Medelkvalitet: 6–9 poäng 

Låg kvalitet: 1–5 poäng 
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BILAGA D  

KVALITETSGRANSKNINGMATRIS 

 

 Artiklar 

  Kvalitetsgranskningsfrågor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

1 Finns det ett tydligt 
problem formulerat och 
är det avgränsat? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Finns det tydliga 
teoretiska 
utgångspunkter 
beskrivna? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Finns det någon 
omvårdnadsvetenskaplig 
teoribildning beskriven? 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Är syftet klart 
formulerat? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Är metoden tydligt 
beskrivet? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 Är undersökning 
personerna eller 
situationerna tydligt 
beskrivna? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Har tillvägagångssättet 
vid analys av 
datamaterial varit tydligt 
beskrivit? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Hänger metod och 
teoretiska 
utgångspunkter ihop? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Är resultatet beskrivet på 
ett tydligt sätt? 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

10 Har författarna tydliga 
argument? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Är metoddiskussionen 
tydligt beskriven? 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

12 Finns det en återkoppling 
till omvårdnads-
vetenskapliga 
utgångspunkter? 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Sker en återkoppling till 
det praktiska 
vårdarbetet? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Total poäng för 
granskade artikel 

11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 
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