
 

  

 

                  
 

 

 

 

Jag är mer än vad jag kan uttrycka mig om. 

– En litteraturöversikt om kommunikationsbrister inom vården hos 
vårdtagare med utomnordiskt ursprung. 
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Sammanfattning 

Bakgrund: Anledning till att detta problemområde valdes är för att det finns egna 
erfarenheter om den bristfälliga kommunikationen med patienter med 
invandrarbakgrund. Kommunikation spelar en viktig roll inom vården. Nya människor 
emigrerar till Sverige, vilket medför påfrestningar i hälso-och sjukvården. Det sker 
ständigt en utveckling inom kommunikationen för att kunna ge en god och likvärdig 
vård till alla människor oavsett bakgrund. Meningen med denna litteraturöversikt är att 
belysa problemet och öka kunskapen hos allmänheten och myndigheterna. Syfte: Syftet 
var att beskriva upplevelsen av kommunikation hos patienter med invandrarbakgrund. 
Metod: En litteraturöversikt gjordes med en induktiv ansats där tolv vetenskapliga 
kvalitativa artiklar inkluderades och tidsintervallet för artiklarna var mellan 2007–2017. 
Resultat: Artiklarna har analyserats med Fribergs femstegsanalysmodell. När analysen 
var klar framkom sex teman, vilket var: samhörighet, utsatthet, missförstånd, misstro, 
förtroende och delaktighet. Slutsats: Genom att belysa kommunikationsbristerna inom 
vården kan det resultera i förbättringar i vårdens insatser och underlätta för patienter 
med invandrarbakgrund. Detta i sin tur kan minska maktlösheten samt missförstånd 
som kan ske vid informationsöverföringen inom vården. Genom att använda sig av tolk, 
kan kommunikationen mellan patient och vårdpersonal underlättas. 

Nyckelord: Invandrare, kommunikationssvårighet, patient, tolk, upplevelse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

Title: I am more than I can express myself- A literature review of communication flaws 
in health care with care recipients of non- Nordic origins. Background: The reason that 
this problem area was chosen is because the writers have their own experiences about the 
poor communication with patients with immigrant background. Communication plays an 
important role in health care and new people emigrate to Sweden, which places stress on 
healthcare, where communication is constantly needed to provide a good and equal care 
for all people regardless of background. The meaning of this literary review is to highlight 
the problem and increase the knowledge of the public and the authorities Aim: The aim 
was to describe the experience of communication in the healthcare of patients with 
immigrant background. Method: A literature review with an inductive approach were 
made of twelve scientific qualitative articles published between 2007–2017.Results: The 
articles have been analyzed with Friberg's five-step analysis model. When the analysis was 
completed, six themes emerged, which were: togetherness, exposure, misunderstanding, 
distrust, trust and participation. Conclusion: By highlighting the communication 
deficiencies in health care, it can result in improvements in care efforts and facilitate for 
patients with immigrant backgrounds. This in turn can reduce powerlessness as well as 
misunderstandings that may occur in the field of information transfer in healthcare. By 
using interpreters, it can facilitate communication between patient and healthcare 
professionals 

 

Keywords: Communication difficulties, experience, immigrant, interpreter, patient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ................................................................................................................................ 1 

1.1 Centrala begrepp ............................................................................................................ 1 

1.2 Bakgrund ...................................................................................................................... 1 

1.2.1 Holistisk omvårdnad .............................................................................................. 1 

1.2.2 Språk och kommunikation ..................................................................................... 2 

1.2.3 Tolk ................................................................................................................................ 4 

1.2.4 Hälsa .............................................................................................................................. 4 

1.3 KASAM ............................................................................................................................ 5 

1.4 Syfte ................................................................................................................................. 6 

2 Material och metod ....................................................................................................... 6 

2.1 Design .............................................................................................................................. 6 

2.2 Urval och datainsamling ............................................................................................... 6 

2.3 Dataanalys....................................................................................................................... 7 

2.4 Etiska övervägande ....................................................................................................... 8 

3 Resultat .................................................................................................................................. 8 

3.1 Samhörighet ........................................................................................................................ 8 

3.2 Missförstånd………………………………………………………………………………………9 

3.3 Utsatthet ............................................................................................................................. 10 

3.4 Hjälplöshet ......................................................................................................................... 10 

3.5 Förtroende ......................................................................................................................... 11 

3.6 Delaktighet ......................................................................................................................... 11 

4 Diskussion .......................................................................................................................... 12 

4.1 Metoddiskussion ............................................................................................................... 12 

4.2 Resultatdiskussion ........................................................................................................... 13 

4.3 Kliniska implikationer………………………………………………………..………………...16 

5 Slutsats ................................................................................................................................ 16 

5.1 Förslag på vidare forskning ............................................................................................. 17 

6 Referenser .......................................................................................................................... 18 

Bilagor ................................................................................................................................... 25 

Bilaga 1 Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod………..25 

Bilaga 2 Sökningsschema…………………………………………………………………………27 

Bilaga 3 Artikelmatris…………………………………………………………………………..…..28 



1 
 

1 Inledning 

 

Inom vården möter vårdpersonal ständigt vårdsökande personer med olika bakgrund. 
Människan är en unik varelse, därför är det viktigt att bemöta den enskilda individen 
utifrån de egna behoven och resurserna. Kommunikationen är kärnan i ett gott 
bemötande. Det är viktigt att kunna göra sig förstådd och bli förstådd (Probst & Imohof, 
2016). Från januari till november 2017 har totalt 23 728 människor flytt från sina länder 
och sökt asyl till Sverige (Migrationsverket, 2017). I och med att invandringen har ökat 
och resulterat till ett mångkulturellt samhälle, har användningen av olika språk blivit 
allt mer vanligt (Ahmadi, 2008). Vårdgivare möter dagligen patienter med 
invandrarbakgrund där språkbarriären blir tydlig genom kommunikationen (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010).   

Detta i sin tur innebär att vården måste förbättras för att kunna uppfylla kriterierna om 
god vård till varje vårdsökande med invandrarbakgrund som är förenligt med deras 
behov. Alla människor har rätten till en god vård oavsett etnicitet, kön och bakgrund 
(Hälso- och sjukvårdslagen, 1982:763). Brister inom kommunikation kan resultera till 
låg patientsäkerhet, vilket orsakar lidande för den vårdsökande personen 
(Socialstyrelsen, 2017a).  I litteraturöversikten kommer det även tas upp om olika 
kommunikationsstrategier som vårdpersonal kan använda sig av.   

1.1 Centrala begrepp  
 

Enligt Socialstyrelsens (2017a) definition av patient är en person som tar emot eller är 
registrerad att få hälso-och sjukvård.   

Begrepp som vårdsökande, vårdtagare och patient har samma betydelse i 
litteraturöversikten. 

1.2 Bakgrund 
 

1.2.1 Holistisk omvårdnad 
 

Definitionen holistiskt kommer från ordet holism som betyder hel. Holistiskt synsätt 
menas att se helheten än delarna. Vården ska utgå från en humanistisk värdegrund där 
patienten är i fokus och dess handlingsförmåga i ett socialt sammanhang (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2008). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1997:142) är målet att 
främja en god hälsa och ge vård på lika villkor till alla som söker vård oavsett bakgrund. 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska står det att patientens 
psykiska, fysiska, mentala och kulturella behov ska tillgodoses. Det är viktigt att 
vårdpersonalen ger en tydlig och adekvat information till både närstående och 
patienten.  En god vård innebär att även bemöta patienters olika kulturella bakgrund 
och deras behov och ge en bra omvårdnad genom planering (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). 
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Etnicitet anses som en social organisation av olika kulturer, vilket innebär att förståelse 
för kultur är viktigt för att förstå vad etnicitet innebär. Kultur är en sammanflätning av 
åsikter, värderingar och olika tro som har skapats och formats under långt tid (Singleton 
& Krause, 2009).  

Enligt Duffy (2001) har det visat sig att vården inte har uppfyllt de behov som patienter 
med invandrarbakgrund har (Duffy, 2001). Kulturen mellan två individer med samma 
bakgrund kan skilja sig mycket och det är ytterst viktigt att som vårdpersonal ha 
förståelse för de kulturella skillnaderna för att kunna ge en god och holistisk vård till 
allas individuella behov och visa intresse samt öppenhet för patienternas kultur (Smith, 
2013).  Genom att inrikta sig på patienternas olikheter och likheter vid religion och 
livsstil lyfts innebörden av tvärkulturell omvårdnad fram. Genom detta skapas en 
plattform där god omvårdnad kan främjas (Leininger, 2002).  Enligt Jaeger et al. (2013) 
är det viktigt att undvika stigmatisering av patienter och dess anhöriga med 
invandrarbakgrund vid kulturella skillnader (Jaeger et al., 2013).  

1.2.2 Språk och kommunikation  
 

Språk är ett ord som står för mänsklig kommunikation och är viktigt 
kommunikationsmedel för att förstå och göra sig förstådd (O'Hagan et al., 2014). Enligt 
Nilsson och Waldemarsson (2001) använder människor språk för att förmedla sina 
tankar och känslor. Språk har den förmågan att hjälpa människor att förstå varandra, 
livssituationer och upplevelser (Nilsson & Waldemarsson, 2001). Språkbarriär uppstår 
när kommunikationen brister, språkbarriärer innebär en kommunikationsbrist mellan 
två individer som talar olika språk (Karliner et al., 2007; Meuter et al., 2015). 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) är kommunikationen ett av de 
ansvarsområdena för en legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 
2010). Ordet kommunikation kommer från latin "communicare" och betyder göra 
gemensam (Fredriksson, 2012). En god kommunikation leder även till en god 
omvårdnad (Karliner et al., 2007). Om sjuksköterskan är medveten om vad patienten 
säger, underlättar det även för sjuksköterskan att ge den vård som patienten är i behov 
av (Finke, Light & Kitko, 2008). Enligt Fredriksson (1999) förstärks interaktionen 
mellan vårdgivare och patient, genom aktivt närvaro, lyhördhet och beröring vid 
kommunikation (Fredriksson, 1999). Kultur, etnicitet och religion är några faktorer som 
kan påverka kommunikationen mellan vårdpersonal och patient (Degni et al., 2012). 

Kommunikationen kan delas in i två olika delar, den verbala kommunikationen och den 
icke-verbala kommunikationen. Den verbala kommunikationen som även kallas för den 
språkliga kommunikationen används när båda parterna använder sig av ord för att 
kommunicera (Nilsson & Waldemarsson, 2001; Xu, Staples & Shen, 2012). Den icke-
verbala, kroppsliga kommunikationen, är en form av kroppsspråk och gester. I 
kroppsspråket ingår blicken, tonläget, mimer och kroppshållning. Kroppsspråket 
avslöjar det som inte kan sägas med ord (Mandal, 2014; Nilsson & Waldemarsson, 
2001; Xu, Staples & Shen, 2012). Verbala och icke-verbala kommunikationen 
kompletterar varandra (Nilsson & Waldemarsson, 2001; Xu, Staples & Shen, 2012). Den 
icke verbala kommunikationen tillämpas ännu mer när den språkliga kommunikationen 
brister, där yttringen och vokabulären inte räcker till för att beskriva situationen (Plaza 
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del Pino, Soriano & Higginbottom, 2013; Gorawara, Hafskjold, Gulbrandsen & Eide, 
2017).  

Enligt Fredriksson (2012) kan den vårdande kommunikationen beskrivas på tre olika 
sätt. Den kan beskrivas som relationell kommunikation, narrativ kommunikation samt 
som etisk kommunikation. Den relationella kommunikationen är den kommunikation 
som skapas mellan vårdgivaren och vårdtagaren. Den narrativa kommunikationen 
innebär att kommunikationen sker genom en berättelse som förklarar vårdtagarens 
situation, samt ger vårdpersonalen information om den värld vårdtagaren befinner sig i. 
Den etiska kommunikationen är en empatikommunikation där vårdtagaren visar 
respekt och får respekt tillbaka från vårdgivaren. Dessa tre kommunikationssätt bör 
användas tillsammans för att skapa en vårdande kommunikation (Fredriksson, 2012).  

Målet med vårdande kommunikation är att förstå varandra. Detta har en stor betydelse 
när det kommer till sjuksköterskans ansvarområde. Förstår sjuksköterskan patientens 
behov genomförs även omvårdnaden på ett korrekt sätt (Probst & Imohof, 2015; Degni 
et al., 2012). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) är det viktigt att förmedla 
informationen till vårdsökande personen på ett korrekt, tillräckligt och lämpligt sätt för 
att göra patienten mer delaktig. 

Patienterna möter sjuksköterskor dagligen och använder hälso- och sjukvårdstjänster. 
Sjuksköterskor har i uppgift att bedöma, utreda och ge omvårdnadsåtgärder till 
patienter utifrån patientens individuella behov. Det är viktigt att samtala med patienten 
då det anses som en styrka för att upptäcka och diagnosticera sjukdomar i tid (Timmins, 
2002). Sjuksköterskor anser att det är tidskrävande och komplicerat att vårda patienter 
med en annan bakgrund på grund av språkbarriären som uppstår. Språkbarriärer har en 
negativ inverkan på patientvård och hälsotillstånd (Graham, Gilchrist & Rector, 2011; 
Timmins, 2002). Enligt Sentell, Shumway och Snowden (2007) har det konstaterats att 
inte kunna språket och förmedla sina vårdbehov är relaterat till sämre möjligheter för 
att få rätt vård utifrån sina vårdbehov (Sentell, Shumway & Snowden, 2007). 
Språkbarriär influerar vårdkvalitén negativt och försämrar patientsäkerheten och 
möjligheterna till rätt vård (Genoff et al., 2016; Shi, Lebrun & Tsai, 2009).  

Patientlagen menar att vårdsökande person hålls informerad av vårdgivaren med syfte 
att öka den vårdsökande personens delaktighet i sin egen vård (Svensk 
författningssamling [SFS], 2014:821). Socialstyrelsen (2015) hävdar även att patienter 
med språkhinder eller som har svårt att förmedla sig, har rätt till att kommunicera 
genom en tolk.  
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1.2.3 Tolk 

  
En god kommunikation kan upprättas genom att använda sig av en tolk (Bischoff et al., 
2003). En tolk är förmedlare mellan vårdpersonalen och patienten. Patienten har rätt 
till tolk om det finns risk att patienten inte förstår information som ges av vårdpersonal. 
Med hjälp av en tolk kan patienten vara delaktig i sin vårdprocess och medverka vid 
beslut om sin vård om information ges på ett korrekt sätt (Socialstyrelsen, 2012). Enligt 
Svensk författningssamling (2014:821) beskrivs att: 

'' Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga 
bakgrund och andra individuella förutsättningar. Den som ger informationen ska så 

långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och 
betydelsen av den lämnade informationen.'' (SFS, 2014:821, 6 § & 7 §). 

Enligt Förvaltningslagen (SFS, 1986:223) har människor som har begränsade 
kunskaper i svenska rätt till tolk vid svenska myndigheter för att förstå informationen 
och vara delaktiga i sin egen process.  

Det är rekommenderat av Socialstyrelsen (2012) att använda en auktoriserad tolk eller 
en tolk som har kompetens och kunskap i sjukvårdstolkning. Auktoriserad tolk har goda 
kunskaper och har tystnadsplikt. Tolkar som används i hälso- och sjukvården ska ha 
kunskaper om människokroppen och olika sjukdomar samt ha kunskap inom de 
medicinska termerna för att kunna tolka korrekt till patienten. För att kunna bli en 
auktoriserad sjukvårdstolk krävs det goda språkliga kunskaper och tolkningsförmåga 
(Socialstyrelsen, 2012). Det är bättre att det finns en auktoriserad tolk till patienten än 
en familjemedlem som tolkar för att det kan handla om känslig information och 
relationen till patienten kan påverka informationsöverföringen (Socialstyrelsen, 2012; 
Squires, 2008). Enligt Squires (2008) är det bättre med en auktoriserad tolk för att 
tolken översätter allt sjuksköterskan och patienten samtalar om (Squires, 2008). 

Tolkar uppfattar att sjuksköterskor har svårt med användning av tolktjänster. Vissa 
sjuksköterskor känner inte till tolktjänster och när det väl används kommunicerade 
sjuksköterskan på ett annat sätt som gjorde det svårt för tolken att kommunicera till 
patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till patientens språk och 
kommunikationsbehov samt uttrycker information om deras hälsa på ett sätt som gör 
att patienterna förstår (Gerrish, Chau, Sobowale, & Birks, 2004).  

1.2.4 Hälsa 
 

Enligt Hegge (2013) är konsensusbegreppen utformat utifrån Florence Nightingales 
omvårdnadsteori, där vårdande, hälsa, människa och miljö är centralbegreppen. 
Människan ska ses utifrån ett helhetsperspektiv och det individuella behoven bör ses 
utifrån personens egna förutsättningar. Alla människor har rätt till vård.  Miljön, 
människan behöver tystnad, renhet, luft och mat för att tillfredsställa en god miljö.  
Vårdandet bör ges patientsäkert och utifrån patientens individuella behov för att uppnå 
en god hälsa. 

Ordet hälsa har många olika definitioner. Begreppet hälsa har sitt ursprung från det 
fornnordiska ordet heilsa, vilket betyder sundhet (Kiessling & Kjellgren, 2004). Ordet 
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hälsa kan beskrivas som en process, ett tillstånd, hälsotillstånd, ett resultat, en 
inriktning eller metod (WHO, 1948).  Begreppet hälsa har både en subjektiv och en 
objektiv utsträckning. Den subjektiva hälsan handlar om sundhet, friskhet och 
välbefinnande. Inom vården används begreppet hälsa som en relation till livet och till 
den livssituation människan är i. Hälsan är en del av människan och påverkas av de 
hälsoval hon gör. Hälsa kan uttryckas via känslor, attityder, handlande och prestationer 
(Kiessling & Kjellgren, 2004). Rorie (2015) menar att det sättet människan ser på sin 
hälsa och sjukdom påverkas av tro och kultur. Vårdpersonal som har kulturell 
kompetens har förmågan att förstå sina patienter bättre och lämpa vården efter deras 
behov (Rorie, 2015). Det kan vara svårt att främja hälsa hos patienter med 
invandrarbakgrund för att det finns andra uppfattningar om hur hälsa är både i kultur, 
språk och kunskap (Zou & Parry, 2012). 

 

1.3 KASAM  
 

Antonovsky (2005) menar att hälsa uppnås när människan har fått erfara en känsla av 
sammanhang, KASAM. Ingen människa är helt frisk eller sjuk utan människor pendlar 
mellan hälsa och ohälsa hela tiden. Vilken grad av friskhet det är, bestäms av KASAM 
som i sin tur är uppbyggt av tre punkter. Meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet 
är centralpunkterna för ett salutogent synsätt. Begriplighet innebär upplevelser av både 
yttre och inre stimuli som påverkar individen. För att uppleva begriplighet är det viktigt 
att informationen är sammanhängande, koncist och lättförståelig. Hanterbarhet innebär 
att individen upplever kontroll över sin situation. Individen har verktygen att hantera 
situationen eller att en anhörig kan hantera situationen för en. Meningsfullhet innebär 
att människan upplever mening med livet och ser att livet är viktigt och betydelsefullt. 
Dessa tre punkter samspelar med varandra för att KASAM ska uppnås. Enligt 
Antonovsky är komponenten meningsfullhet viktigast och menar att individer som 
upplever livet som meningsfullt kommer ha styrka, kraft och motivation att kämpa i 
tuffa och oklara situationer (Antonovsky, 2005). 

Hälsan är en del av människans liv, det är upp till var och en av individerna att ta till 
vara på hälsan och dennes kropp. Det är människans egna tankar och känslor som styr 
när hon vill uppleva sin kropp, känna välbefinnandet och leva livet som om det har en 
mening i sig (Antonovsky, 2005).  Det är viktigt att patienten kan förmedla vilka 
faktorer det är som påverkar hens känsla av sammanhang och kunna identifiera vad 
som är hindret för hälsa och ohälsa (Ngo-Metzger et. al., 2007; Ozolins & Hjelm, 2003).  
Patienter med invandrarbakgrund är utsatta för att vårdpersonal och patienten inte 
talar ett gemensamt språk.  Patienternas känsla av sammanhang är beroende på hur väl 
information uppfattas och hur det ges av vårdpersonalen (Timmins, 2002). Leão, 
Sundquist J, Johansson och Sundquist K (2009) skriver att invandrare som har bott 
länge i Sverige upplever högre självuppskattad hälsa jämfört med de som har bott en 
kort period i Sverige. 

Denna litteraturöversikt kan bidra med förståelse för hur patienter med 
invandrarbakgrund upplever vården på grund av kommunikationssvårigheten. Att bli 
vårdad av en annan människa som inte talar samma språk och inte kunna formulera 
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sina egna tankar och åsikter för att få den vård som behövs kan göra att hälsan påverkas 
negativt.  

1.4 Syfte  
 

Syftet var att beskriva upplevelsen av kommunikation i vården hos patienter med 
invandrarbakgrund.  

2 Material och metod 
 

2.1 Design  
 

Litteraturöversikten är baserad på kvalitativa artiklar. Litteraturöversikt är en 
sammanställning av artiklar där ett problem väljs, identifieras, granskas och undersöks 
(Forsberg & Wengström, 2016). Designen som valdes är en kvalitativ litteraturöversikt 
av artiklar med induktiv ansats. Enligt Polit och Beck (2012) kan kvalitativa artiklar 
beskriva upplevelser av olika slag (Polit & Beck, 2012). Denna litteraturöversikt ska 
upplevelsen av kommunikation beskrivas. Enligt Priebe och Landström (2012) är 
induktiv ansats en samling av erfarenheter och upplevelser av deltagare i studien. 
Informationen samlas och studeras därefter dras det slutsatser av deras erfarenheter 
och upplevelser. 

Anledningen till att kvalitativa studier används är för att de studierna ger en djupare 
förståelse för kunskap kring patienternas upplevelser och erfarenheter (Friberg, 2006).  

2.2 Urval och datainsamling   

Det gjordes först en pilotsökning för att se om det fanns många artiklar kring detta 
område, vilket visade att detta var ett brett forskningsområde. Urval för den kvalitativa 
ansatsen var om patienter med invandrarbakgrund. Cinahl, Pubmed och Medline var de 
tre databaserna som tillämpades med hjälp av Jönköpings högskolebibliotek. Sökord 
som användes vid sökningen var qualitative, quality, qualitative study, communication*, 
barrier, interpreter, experience*, caring, nursing, difficulties*, patient*, culture, 
migrant, non english speaking, immigrant och refugee. Alla sökord valdes utifrån syftet 
och sökord dokumenterades upp för att veta vilka som har använts redan. Ord som AND 
och OR användes för att underlätta sökningen. Friberg (2012) beskriver att med hjälp av 
booleska termer kan ordet styra kopplingen till varandra.  AND, OR och NOT är några 
grundläggande sök-operatörer som tillhör i booleska termer. AND är den allra 
vanligaste och har i uppgift att koppla ihop två olika termer med varandra. Genom att 
använda AND mellan två olika ord, söker databasen efter artiklar som handlar om både 
det första ordet och det andra. OR används för att få artiklar som handlar om antingen 
det ena ordet eller det andra. 

Urval och begränsningar i litteraturöversikten inkluderade endast kvalitativa artiklar 
som var skrivna mellan åren 2007 till 2017. Inklusionskriterierna var individer som var 
äldre än 18 år och uppåt. De inkluderande ska vara invandrare, med det skrivet, 
människor som har bott i ett annat land än det landet de var födda i. Alla artiklar som 



 
 

7 
 

hittades var skrivna på engelska. Artiklarna var peer reviewed. Relevanta och lockande 
titlar valdes ut, sedan efter granskades abstrakten. Friberg (2017) punkterar att det är 
viktigt att artiklarna och abstraktet granskas noggrant. Syftet ska reflekteras både i titeln 
och abstraktet. Kvaliteten på artikeln granskas genom att läsa och se om det finns en 
problemformulering (Friberg, 2017). Artiklarna har genomgått en kvalitetsgranskning 
enligt Hälsohögskolans kvalitetsgranskning (bilaga 1). För att kunna använda artikeln 
var det viktigt att artikeln uppfyllde de krav som mallen ställde (bilaga 1). Bilaga 1, på 
den första delen bestod av bakgrund, urval och syfte. Dessa delar måste vara 
inkluderade i en artikel, uppfyllde artikeln den första delen var det även viktigt att den 
andra delens kriterier blev uppfyllda. Artikeln exkluderades då det inte uppnådde 4 av 4 
frågor av del 1.   Artiklarna behövde klara minst 6 av 8 kvalitetsfrågor av del 2 för att 
kunna användas. 

Det var totalt tolv artiklar som klarade protokollet för basala kvalitetskriterier för 
studier med kvalitativ metod (bilaga 1). Många artiklar fick exkluderas på grund av att 
artiklarna inte uppfyllde kriterierna då de handlade om familjer med barn som vårdades 
på sjukhus och inte svarade på syftet.  

 

2.3 Dataanalys 
 

Artiklarna granskades utifrån Fribergs femstegs analysmodell. Se bild, figur 1. 
Femstegsmodellen är en analysmodell, vilket innebär att man bör läsa artiklarna flera 
gånger för att förstå och bilda sig en uppfattning (Friberg, 2012b).   

 

Figur 1. Översikt av Fribergs femstegsanalysmodell.  
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Tolv artiklar valdes ut och lästes igenom flera gånger. De artiklar som valdes ut var 
kvalitativa artiklar som översattes från engelska till svenska, där resultatet oftast 
beskrevs i form av teman eller kategorier. En del artiklar hade subteman och/eller 
subkategorier. Artiklarna lästes var för sig sedan sammanställdes de. Därefter 
kopierades artiklarnas resultat i ett enskilt dokument, för att gå genom resultatet 
noggrant och följsamt. Artiklarnas hela resultat lästes, vilket inkluderat citat, 
beskrivning och författarens beskrivning, därefter analyserades resultatet. När 
artiklarnas resultat klipptes och klistrades på ett enskilt dokument, kategoriserades och 
sammanställdes resultaten.  Skillnader och likheter sammanställdes och skapade olika 
grupperingar. Litteraturöversiktens syfte hade rödmarkerats och förtydligats för att inte 
glida ur syftet. I slutet gjordes en sammanställning och skrivning av det nya resultatet 
utformades. Det framställdes 6 teman utifrån det nya resultatet.  

2.4 Etiska övervägande  
 

Det är viktigt att endast använda sig av artiklar som har etiskt godkännande från det 
universitet, sjukhus eller annan vårdinrättning där studien är genomförd. Vid en 
litteraturöversikt behövs inget etiskt tillstånd, eftersom det inte finns någon 
direktkontakt med deltagare i studien. (Stryhn, 2007). Den enskilde individen ska alltid 
behandlas med respekt när det kommer till att informera och ta till sig information 
(Kjellström, 2017).  De lagarna som skyddar människovärdet (SFS 2003:460) är; 
personuppgiftslagen och lagen om etikprövning av forskning som avser människor 
(Kjellström, 2017). Artiklarna har genomgått Hälsohögskolans protokoll för basala 
kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod (bilaga 1) där den etiska delen var 
tvungen att vara uppnått för att vara med i resultatet.  Det är viktigt att förstå att det 
finns en risk för feltolkning då artiklarna var skrivna på engelska. Detta styrker även 
Henricson (2012) genom beskrivning av feltolkning som kan uppstå, vid översättning av 
ett språk till ett annat.  

3 Resultat                                                                                       
 

Resultatet presenterades med sex teman. Teman var: Samhörighet, utsatthet, 
missförstånd, hjälplöshet, förtroende och delaktighet. Det framkom upprepade gånger 
att det var en utmaning för patienter med invandrarbakgrund att förmedla sig inom 
vården.  Genom att vara ständigt beroende av någon annan väckte det olika emotionella 
känslor hos patienterna. Det blev ett dilemma för patienterna att både hantera 
sjukdomen samtidigt som de var tvungna att handskas med 
kommunikationssvårigheten som uppstod. Kommunikationssvårigheterna hos 
patienterna resulterade även till minskad förtroende för vårdpersonalen och dessutom 
familjemedlemmen. Trots att kommunikationsstrategier fanns hade det sina brister, 
upplevde patienterna.   

3.1 Samhörighet  
 

Patienter som vårdades av personal som delade ett gemensamt språk, hade positiva 
effekter på patienterna (Garett, Dickson, Lis-Young, Whelan & Forero, 2008; Michell-
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Brown, Nemeth, Cartmell, Newman & Goto, 2017; Seffo, Krupic, Grbic & Fatahi, 2014) 
Patienterna kände då samhörighet med personalen och kunde förstå hur deras 
hälsosituation såg ut och vilka läkemedel de fick. Genom att förstå vårdsituationen 
kände patienterna en trygghetskänsla som gjorde att patienterna upplevde att de inte 
var ensamma utan hade vårdpersonalen bakom sig som stöd (Garett et al., 2008; Seffo 
et al., 2014). Det uppstod även en trygghetskänsla när patienterna fick förfrågan om 
vilken tolk och vilken dialekt de önskade att tolken skulle ha (Krupic, Hellström, 
Biscevic, Sadic & Fatahi, 2016).  

Trots språkhinder upplevde patienterna tacksamhet för den vård de fick i landet, 
patienterna jämförde alltid vården de fick i sitt nya land med vården i hemlandet. 
Patienterna upplevde en känsla av samhörighet när de förstod vad omgivningen sade 
(Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg, 2010; Carroll et al., 2007; Garett et al., 2008; 
Michell-Brown et al., 2017; Suurmond, Uiters, Bruijne, Stronks & Essink-Bot, 2011). 

3.2 Missförstånd 
 

När den vårdsökande personen och vårdpersonalen inte delade ett gemensamt språk 
upplevde patienterna det som ett hinder för att uppnå en god och säker vård. 
Vårdsituationen blev inte hanterbar vilket i sin tur ledde till att patienten inte kunde 
förmedla sina behov, vilket ytterligare ledde till att patienten kände att det var 
meningslöst att uttrycka sig. Språkbarriärer inom vården ledde till missförstånd, vilket 
gjorde att patienterna kände oroskänslor, stress, minskad självkänsla och ökad känsla 
av att vara beroende av andra (Carroll et al., 2007; Garett et al., 2008; Michell-Brown, 
et al., 2017). 

Dålig information och bristande kommunikation ledde till att patienterna tappade 
tilliten till vårdpersonalen (Suurmond et al., 2011). Irritation och missförstånd var 
andra begrepp som uppstod när kommunikationen brast (Carroll et al., 2007; 
Hadziabdic, Heikkilä, Albin, & Hjelm, 2011; Seffo et al., 2014). Patienterna blev även 
frustrerade, rädda och upprörda när de inte kunde förstå eller göra sig förstådda. En del 
upplevde skräck när det inte finns någon närvarande som kunde översätta och förklara 
situationen (Murray, Windsor, Parker & Tewfik, 2010). Besvikelse och skuldkänslor 
uppstod när patienterna inte uppfattade enstaka situationer som skedde i deras tillvaro. 
Varför kom läkaren in eller varför tog vårdpersonalen en anteckning, funderade 
patienterna på. Informationsbristen från personalens sida bidrog till att patienterna 
upplevde utanförskap och ensamhet i deras egen tillvaro (Björk Brämberg et al., 2010; 
Carroll et al., 2007). När det inte gick att förmedla sig uppstod det 
kommunikationsbrister och missförstånd, upplevde patienterna (Suurmond et al., 
2011). Patienterna upplevde att de befann sig i en helt annan värld när de inte kunde 
förstå språket (Seffo et al., 2014).  

Informationsblad, skyltar och anvisningar upplevdes som tomma blad för patienterna 
då ingen begriplighet av informationen uppfattades av patienterna (Butow et. Al., 2011; 
Sevinc, Kilic, Ajghif, Özturk & Karadad, 2016). Patienterna beskrev även att många 
läkare kom in och introducerade sig själva och sjuksköterskorna men patienterna 
uppfattade inte informationen de fick eftersom de fick informationen på ett främmande 
språk (Butow et. Al, 2011; Carroll et al., 2007; Garett et al., 2008; Michell-Brown et al., 
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2017). En patient beskrev kommunikationen som att en anka försökte kommunicera 
med en kyckling, de bara kacklade utan att förstå varandra. En patient i studien förstod 
endast 20 % av det som vårdpersonalen sade. Många patienter bara låtsades att de 
förstod, fast de i själva verket inte förstod något alls. De upplevde att de var i en bubbla 
där de kunde se människorna men var inkapabla att höra eller säga något till dem 
(Butow et. Al., 2011).  

3.3 Utsatthet 
 

När patienterna inte förstod vad vårdpersonalen sade, ledde det till att patienterna 
missuppfattade den medicinska biten med, det vill säga vilka läkemedel de skulle ta och 
när läkemedlen skulle tas. Patienterna beskrev att det var läkarna som hade makten, 
eftersom de bara pratade medan patienterna inte kunde svara eller förstå vad som 
sades. Utsatthet och meningslösheten upplevdes starkt när det kom till 
förmedlingskänslan av patienterna (Butow et. Al., 2011; Michell-Brown et al., 2017; 
Sevinc et al., 2016). Patienten fick en känsla av att bli nedtryckt av vårdpersonalen, då 
patienterna inte kunde förmedla sina behov. En patient beskrev att efter en inställd 
operation fick denne vänta på läkaren i väntrummet under en lång tid, utan att få vatten 
eller mat. Patienten var väldigt hungrig men kunde inte förmedla det. Det bidrog till att 
patienten kände sig diskriminerad och upplevde att hen inte fick samma vård som 
resterande i landet eftersom hen inte kunde tala för sig själv. Hade personen i fråga 
kunnat språket hade hen kunnat be om något att dricka eller äta (Suurmond et al., 
2011).  

Boka tider, följa instruktioner, följa de kliniska implikationerna samt veta vilka bör 
kontaktas vid krissituationer, ansåg patienterna vara svårt att genomföra. Andra 
patienter kände sig nedvärderade och ansågs inte tas på allvar av vårdpersonalen på 
grund av att de inte kunde språket. Patienternas begränsning i språket gjorde att de var 
utsatta och upplevde ingen kontroll över situationen (Björk Brämberg et al., 2010; 
Sevinc et al., 2016; Suurmond et al., 2011). Patientens anhörig och patienten själv 
försökte förmedla till personalen att patienten hade hjärtproblem vilket personalen inte 
förstod. Patienten och anhöriga upplevde att det tog tid att förmedla patientens 
sjukdomsbild till vårdpersonalen (Suurmond et al., 2011). 

3.4 Hjälplöshet 
 

Många patienter föredrog familjemedlemmar som tolk framför professionella tolkar 
eftersom tolken inte visste hela hälsohistorian och detta kunde leda till att tolken 
missade något eller tolkade fel. Oftast var orsaken till att de valde en familjemedlem var 
att de litade på denne. Patienterna ansåg att familjemedlemmarna engagerade sig mer 
vilket gjorde att familjemedlemmarna ställde fler frågor till läkaren om patientens 
hälsotillstånd (Butow et. Al, 2011; Hadziabdic, Heikkilä, Albin & Hjelm, 2009; 
Hadziabdic et al., 2011). Många föredrog även en familjemedlem som tolk då det fanns 
dialektala skillnader i landet (Butow et. Al, 2011; Krupic et al., 2016). I studien förekom 
en patient som pratade kantonesiska men fick en tolk som var vietnames. Enligt den 
kantonesiska-talande patienten visste inte vårdpersonalen att språken skiljde sig åt 
(Butow et. Al, 2011).  Ibland kunde viss personal deras språk vilket patienterna tyckte 
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underlättade situationen men även då uppstod problem (Butow et. Al, 201; Garett et al., 
2008). Problemen skedde oftast då personalen inte ville prata trots att de kunde språket 
menar patienterna (Garett et al., 2008). Vissa patienter fick ta med sig sina barn för att 
de skulle kunna tolka åt dem. Detta var jobbigt ansåg patienterna då barnet ofta missade 
skolan för att tolka åt sina föräldrar. Andra patienter tog med sina barnbarn som 
tolkade men ibland kunde barnbarnet lika lite som patienten själv, beskrev patienten 
(Krupic et al., 2016; Michell-Brown et al., 2017; Seffo et al., 2014). Många patienter tog 
med sig anhöriga som kunde tala språket för att översätta åt dem vilket gjorde att de 
kände en känsla av hjälplöshet och maktlöshet. Detta ledde till att patienterna kände sig 
nedvärderade och att de behandlades som barn av sina anhöriga, för att de inte kunde 
språket (Butow et. Al, 2011). 

3.5 Förtroende 
 

De patienter som föredrog professionella tolkar beskrev att de gör det för att de då 
förstod de medicinska termerna. Patienterna beskrev även att de föredrog professionella 
tolkar på grund av att deras familjemedlemmar kanske valde att dölja viss information. 
Detta resulterade till att patienten blev upprörd och minskade förtroendet för 
familjemedlemmen (Butow et. Al, 2011; Krupic et al., 2016; Suurmond et al., 2011). En 
patient beskrev i en intervju att denne misstänkte att anhöriga erhöll information från 
patienten därför bokade patienten en ny tid då en professionell tolk var på plats (Krupic 
et al., 2016). Patienterna ville inte heller göra sina anhöriga upprörda, vilket var ännu en 
anledning till att de vill använda sig av professionella tolkar (Butow et. Al, 2011; 
Hadziabdic et al., 2009; Suurmond et al., 2011). Patienterna hade en positiv syn på 
tolkar och ville att det skulle finnas en närvarande på sjukhuset (Hadziabdic et al., 
2009). En del av patienterna ansåg att det var jobbigt med professionella tolkar, då de 
ofta inte kom i tid eller inte kom alls. Detta gjorde att patienterna upplevde att 
vårdsituationen inte var hanterbar (Hadziabdic et al., 2011; Krupic, et al., 2016). Då 
tolken var närvarande, hade denne ofta ljudet påslaget på telefonen som störde, tyckte 
patienterna. Många utav tolkarna kunde inte alla medicinska termer. En patient beskrev 
att en tolk frågade patienten själv vad medicinska termen hette (Krupic, et al., 2016). 
Patienterna ansåg att det var viktigt att tolken var utbildad (Hadziabdic et al., 2009).  

 

 

 

3.6 Delaktighet  

Patienter föredrog bilder framför text som beskrivning.  Då ansåg patienterna att de 
kunde bli delaktiga i sin vårdprocess och ta till sig informationen. De ansåg även att det 
underlättade för anhöriga. för då behövde inte de anhöriga översätta informationen åt 
patienterna (Michell-Brown et al., 2017). Det var viktigt att personalen pratade 
långsamt och tydligt för att det skulle vara enkelt för patienten att förstå, beskrev 
patienterna (Butow et. Al, 2011; Carroll et al., 2007; Garett et al., 2008; Hadziabdic et 
al., 2009; Hadziabdic et al., 2011; Krupic et al., 2016; Murray et al., 2010; Seffo et al., 
2014; Sevinc et al., 2016; Suurmond et al., 2011;). Patienterna ansåg även att den icke 
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verbala kommunikationen var väldigt viktig. Det kunde handla om kroppsspråk, 
ögonkontakt och beröring (Björk Brämberg et al., 2010).  

4 Diskussion 
 

4.1 Metoddiskussion  
 

Litteraturöversikten var gjord på kvalitativa artiklar då syftet med översikten var att 
undersöka upplevelse av kommunikation hos patienter med invandrarbakgrund. Vid 
sökning av artiklar användes full text och abstrakt som avgränsning för att hitta artiklar 
som var relevanta. Eftersom avgränsning vid sökningen genomfördes kunde eventuellt 
relevanta artiklar missats som kunde ha svarat till litteraturöversiktens syfte. 
Litteraturöversikten utgick från en induktiv analysmetod. Polit och Beck (2010) menar 
att en induktiv analysmodell används för att förstå fenomen med en kvalitativ 
innehållsanalys (Polit & Beck, 2010). Resultatet var baserad på tolv kvalitativa artiklar 
som svarade på syftet. Endast några artiklar exkluderades då de var en blandning av 
kvalitativ samt kvantitativ design. Det fanns flera artiklar som var äldre än 10 år. 
Artiklar som var äldre än 10 år exkluderades då de inte ansågs tidsrelevanta för 
litteraturöversikten. Eftersom litteraturöversikten endast hade använt sig av artiklar 
som var mindre än tio år så ökade trovärdigheten. Detta stärks även av Henricson 
(2012) på grund av ju längre tidsspann av artiklar det finns, anses det inte relevant eller 
uppdaterat till syftet (Henricson, 2012). De artiklar som inte hade ett etiskt resonemang 
exkluderades. Det fanns även artiklar som hade exkluderats då innehållet inte var 
relevant för litteraturöversiktens syfte. Exkluderingskriterierna var barn, artiklar som 
inte var etiskt godkända, icke-invandrare och artiklar vars tidsintervall var äldre än tio 
år. 

Risken med litteraturöversikten var att urvalet kunde ha blivit brett samt artiklarnas 
innehåll kunde vara otillräckliga för att uppfylla syftet (Friberg, 2006). 

Databaserna som användes var PubMed, CINAHL och Medline. Den databasen som 
användes mest var PubMed då majoriteten av artiklarna som användes i resultatet, kom 
från den databasen. Detta kunde ses som en svaghet i arbetet då relevanta artiklar från 
de andra databaserna kunde ha uteslutits. Men eftersom PubMed, CINAHL och Medline 
hade sina fokus inom omvårdnad så stärktes trovärdigheten i resultatet. Enligt Friberg 
(2012a) är det bättre att analysera färre artiklar än fler för att få en djupare 
resultatanalys.  

Litteraturöversiktens sökord var relevanta då de utgick ifrån syftet. Henricson (2012) 
lyfter även att genom att söka i flera databaser så ökar även chansen till att få fler 
artikelträffar (Henricson, 2012). Med hjälp av booleska termer som AND och OR 
användes systematiskt för att hitta det som passade i syftet (Friberg, 2012). Sökningen 
genererade fram var 192 träffar i CINAHL, i Pubmed 1096 träffar och 105 träffar i 
Medline. Alla sökord valdes utifrån syftet och sökord dokumenterades upp för att veta 
vilka som hade använts redan.  
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Artiklar som valdes var skrivna på engelska. De artiklarna översattes till svenska vilket 
innebar att det fanns en risk för feltolkningar i resultatet på grund av att översättningen 
kunde ha blivit fel. Enligt Henricson (2012) kan feltolkningar minskas genom att 
diskutera om olika tolkningsmöjligheter, vilket hade gjorts i denna litteraturöversikt och 
därmed ökade trovärdigheten (Henricson, 2012). Alla artiklar granskades med 
hälsohögskolans kvalitetsprotokoll (bilaga 1) och artiklarna som valdes var av hög 
kvalité. Artiklarna granskades enskilt och sedan i grupp för att sedan diskutera vad som 
hittades. 

De valda artiklarna utfördes i Sverige, Turkiet, Australien, USA och Nederländerna. Med 
tanke på detta var denna litteraturöversikt överförbar i dem länderna (Henricson, 
2012). På grund av att sjukvården inte såg likadan ut runt om i världen så kunde det bli 
en felkälla.  Syftet var baserad på att beskriva vad patientens upplevelse av 
kommunikation var inom vården, men under litteraturöversiktens sammanställning av 
resultatet kunde den röda tråden försvinna ibland och invecklade istället på vilka 
kulturella skillnader det fanns i världen. Trots olikheterna, hade alla artiklar samma 
slutsatser och syftade på kommunikationsbristen och hur patienterna utsattes för olika 
kommunikationsproblematik, denna ökade trovärdighet och bekräftelsebarhet hos 
artiklarna.  

Under sökningen av artiklar hade det funnits insikt om att ens förförståelse kunde 
påverka riktningen om hur resultatet blev. Genom att vara medveten om det, medförde 
det ingen risk om förvrängning till resultat till att passa in med syftet, vilket stärkte 
arbetets pålitlighet enligt Henricson (2012).  

4.2 Resultatdiskussion  
 

Resultatet visade att patienters upplevelser om kommunikation inom vården hade väckt 
mycket emotionella känslor. Kommunikation var centralpunkten för dessa patienter. 
När det kom till kommunikationsbrister kände patienterna maktlöshet och utsatthet 
från omvärlden. 

Detta stärktes ännu mer om hur betydelsefull kommunikationen är inom vården. Enligt 
Fredriksson (2012) är vårdande kommunikation ett verktyg som kan användas för att 
förstå patienternas perspektiv. Genom en relationell kommunikation kan 
sjuksköterskan skapa en vårdrelation med patienten och vara närvarande för patienten 
som upplever stress och oroskänsla på grund av de nedsatta språkkunskaperna. Small, 
Yelland, Lumley, Brown och Liamputtong (2002) lyfter upp det med, de menar att det 
var väldigt viktigt att beskriva för patienten hur en undersökning gick till. Uppstod det 
brist i kommunikationen och informationen inte nådde patienten resulterade det att 
patienten kände rädsla inför exempelvis en undersökning eller behandling (Small et al., 
2002).  

Attre (2001) nämnde även att vårdpersonalens engagemang spelade en viktig roll i 
kommunikationen. Att vårdpersonalen ansträngde sig i kommunikationen med 
patienter med invandrarbakgrund, uppskattades av patienterna. Genom att 
vårdpersonalen hade en öppen kommunikationsdialog med patienterna, underlättade 
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det för patienterna. Patienterna upplevde en hög vårdkvalité och kunde lättare få en 
vårdrelation med vårdpersonalen oavsett språksvårigheterna. 

Den narrativa kommunikationen handlar om att ta till sig livsberättelserna som 
patienten berättar (Fredriksson, 2012). I resultatet beskrev patienter att de hade haft 
tidigare skräckupplevelser från vården och det var viktigt att ta hänsyn till det som 
vårdpersonal. Genom att veta om patienternas tidigare upplevelser från vården, kunde 
vårdpersonal förebygga det och inte skapa lidande hos en patient som redan var 
traumatiserad från vården. Enligt Fredriksson beskriver etisk kommunikation som att 
ha ömsesidigt respekt för varandra som patient och vårdpersonal, vilket underlättar 
hela vårdprocessen. När vårdpersonal har respekt för patienten och dess kultur kan 
patienterna vårdas i trygghet och omsorg (Fredriksson, 2012). Yama och Rossiter 
(2002) nämnde att om vårdpersonalen tog hänsyn till patienternas språksvårigheter så 
ökade förtroendet hos patienterna. 

Det var viktigt att patienten hade en förståelse för händelser eller situationer som 
inträffade i patientens vårdsituation. Enligt Antonovsky (2005) är det även viktigt att en 
individ har en begriplighet, det vill säga förståelse för vad som sker omkring. Är 
informationen tydlig om situationen som inträffar kring individen får hen en bättre 
förståelse och kan acceptera och anpassa sig till den nya omgivningen. 

Patienter som upplevde hjälplöshet på grund av språksvårigheterna gjorde det svårare 
för dem att begripa informationen som de fick. Ulrey och Amason (2001) tog även upp 
om patienternas rädsla att inte be om hjälp från vårdpersonalen för att de var rädda att 
inte bli tagna seriöst eller ses som en börda. Detta stärkte även Cortis (2000) 
resonemang genom att beskriva patienternas upplevelse av att bli missförstådda och 
förnedrade av vårdpersonalen då patienterna inte togs seriöst på grund av de inte yttra 
sig.  

Informationen bör ha en tydlig struktur för att individen ska kunna ta till sig 
informationen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Förstod patienten hur situationen 
låg till underlättade det för hen att en god hanterbarhet uppstod då människan var 
medveten om vilka resurser och material som fanns tillgängliga och kunde på så vis 
använda dessa på bästa sätt. Kunde man hantera situationen skapade det även en 
meningsfullhet om varför situationen var inträffad och varför informationen var 
angiven. Hade patientenen mening med sin vård underlättade det för patienten att 
utföra ett moment och kämpa emot det negativa händelserna (Ngo-Metzger et. al, 
2007).  Antonovsky (2005) stärker detta ännu mer genom att påpeka hur viktigt 
komponenten meningsfullhet är för en människa. Det blir svårare för en patient att 
hantera sin sjukdom på grund av den bristfälliga språkkunskaperna för att förstå 
vårdprocessen.  Patientens resurser för att hantera sin sjukdom, är genom språket. När 
den resursen inte finns tillgänglig eller någon som kan hantera situationen åt patienten, 
uppstår emotionella känslor hos patienten. Inte nog med att patienten ska kunna 
hantera sjukdomen och uppleva mening med att strida mot sjukdomen, ska den även 
uppleva meningsfullhet fast personen i frågan känner sig utsatt och isolerad från 
omgivningen. Hjälpmedel som tolk och bilder kan underlätta för patienter att förstå och 
ta till sig information.  
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Resultatet visade att patienterna ansåg att de professionella tolkarna kunde sitt område 
och översatte allt patienten behövde veta medan en anhörig kunde undanhålla 
informationen. Det uppkom även att olika dialekter och tolkens attityd kunde påverka 
patientens syn på tolken.  

Gerrish et al. (2004) nämnde även om tolken och familjemedlemmen som tolk, genom 
att de beskrev olika sidorna av att auktoriserad tolk eller informell tolk.  När det inte 
fanns tillgång till tolk, brukade familjen agera som tolk, detta upplevde patienterna som 
kränkning mot deras integritet. Kränkningen påverkade även patientsäkerhet, när det 
gällde hantering av information kring behandling och känsliga information. Vissa 
anhöriga undanhöll informationen från patienten vilket gjorde att patienterna hellre 
ville ha en professionell tolk än en anhörig som tolk (Gerrish et al., 2004). Garcia och 
Duckett (2009) motsade genom att patienterna upplevde en trygghetskänsla när någon 
kunde tolka åt dem, än att inte ha någon alls. De lyfte även upp att patienterna blev 
glada om personalen eller någon annan på plats kunde grundläggande kunskaper om 
språket så att de kunde yttra sig (Garcia & Duckett, 2009).  I resultatet upplevde 
patienterna en otrygghetskänsla för att de inte visste om tolken kunde deras dialekt eller 
inte.  I artikeln nämnde Somerville (2001) att det framkom negativa upplevelser av 
tolkanvändning. Patienterna upplevde att när det fanns tillgång till tolk var tolken 
nonchalant och saknade goda kunskaper att tolka inom vården (Somerville, 2001). Även 
Small et al. (2002) nämnde att patienterna upplevde en känsla av rädsla när det inte 
fanns tolk till dem. Brooks et al. (2000) styrkte detta genom att patienterna uppskattade 
när en anhörig tolkade för att de var insatta i deras vårdprocess och upplevde 
trygghetskänsla och anhöriga var bättre att ha med sig vid tolkanvändning för att 
patienterna upplevde det fanns ingen möjlighet till professionella tolkar (Brooks et al., 
2000).  

Rhodes och Nocon (2003) nämnde att det fanns många nackdelar med att familjen 
tolkade. Genom att familjemedlemmen tolkade kunde det resultera till att patienten 
kände en skamkänsla när det kom till privata konversationer inför ett läkarbesök. Detta 
orsakade att samtalen begränsades. Genom att patienterna dolde informationen från 
familjemedlemmarna kunde fel diagnoser ställas då läkaren inte fick fullständig 
information(Rhodes & Nocon, 2003). Resultatet beskrev patientens känsla av att vara 
beroende av en annan person. Detta styrkte även Rhodes och Nocon (2003) genom att 
nämnde att patienterna missade läkarbesök eller avbokade på grund av att anhöriga inte 
kunde följa med och tolka (Rhodes & Nocon, 2003).  

Resultatet visade att meningslösheten om att söka vård uppstod bland patienterna när 
patienterna inte förstod informationen som de fick av vårdpersonalen. 
Kommunikationsbrister kunde leda till att det blev svårt för patienterna att följa upp 
instruktioner, förstå vårdgivaren och förstå informationen de fick.  

Patienterna beskrev att det inte fanns någon respekt och hänsyn när det kom till 
sjuksköterskan och kommunikationsbrister hade relaterat till att vårdsökande personen 
hade missförstått vårdgivaren samt kommunikationsbristen hade resulterat till 
feltolkningar (Gerrish et al., 2004).  Det motsade Cortis (2000) genom att beskriva att 
patienten upplevde att sjuksköterskan hade uttryckt sig negativt mot patienten.  
Patienterna upplevde att sjuksköterskorna hade generaliserat utifrån patientens 
folkgrupp, genom att sjuksköterskan hade starka värderingar och attityder.  Patienterna 
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ansåg att det påverkade deras kommunikation med sjuksköterskorna, vilket ledde till att 
patienterna upplevde skuldkänslor och blev utlämnad att hantera 
kommunikationssvårigheterna själva. Hegge (2013) betonade att vården ska ges utifrån 
patientens individuella behov. Var patientens miljö inte tillfredställande ledde det även 
till en negativ hälsa och vårdandet gavs inte säkert (Hegge, 2013). Även Antonovsky 
(2005) lyfte att omgivningen har en stor påverkan på människans hälsa. Ifall det var 
svårt att hantera sin omgivning, kunde det leda till sämre upplevd hälsa som sin tur 
gjorde att ens känsla av sammanhang minskade och det blev som ond cirkel 
(Antonovsky, 2005). Det var viktigt att se hela människan ur ett helhetsperspektiv, för 
att tillgodose hennes behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

Det visade sig att patienterna som talade samma språk som vårdgivare, upplevde 
meningsfullhet när det kommer till vården och den vård patienterna fick. Vårdrelation 
som skapades mellan vårdpersonalen och patienten, utgav en startpunkt hur väl 
patienten kunde hantera, begripa och känna meningsfullhet i deras vårdprocess. 
Känslan av välbefinnandet minskade när patienten inte förstod vårdgivaren 
(Antonovsky, 2005; Ngo-Metzger et. al, 2007).  

Patienter kunde uppleva en känsla av hjälplöshet och meningslöshet när de inte kunde 
förmedla sina problem och vad de var i behov av (Jimenez, Moreno, Leng, Buchwald & 
Morales, 2012). Detta styrkte Antonovsky (2005) genom att beskriva hur viktigt det var 
att stärka människans inre resurser för att kunna ha en hög hanterbarhet samt hög 
begriplighet för att kunna uppnå meningsfullhet. 

Cortis (2000) beskrev utifrån patienternas perspektiv att den icke verbala 
kommunikationen var viktigt inom sjukvården. Personalens grimaser och ansiktsuttryck 
gentemot patienten, skapade en obehagskänsla hos patienter. Patienterna kunde inte 
språket men de var inte blinda (Cortis, 2000). Mandal (2014) menade att oavsett 
ursprung, används den icke-verbal kommunikation ständigt. Den icke-verbala 
kommunikationen inkluderade alla handlingar, förutom talet. Hur man rörde sig och 
bete sig rent kroppsligt hade en stor betydelse i den icke-verbala kommunikationen. 

Det visade sig att kommunikationsbrister inom vården hade funnits under en längre 
tidsperiod. Sammanställningen av resultatartiklarna och det nya artiklarna resulterade 
till att kommunikationsbrister alltid hade funnits och hade negativa upplevelser hos 
patienten.  

4.3 Kliniska implikationer  
 

Vårdpersonal måste ta tag i problematiken och bjuda in patienter till samtal även om 
det råder en språkbarriär mellan dem. Genom att vårdpersonal förenklar informationen 
och använder sig inte av svåra mediciniska termer kan det underlätta för patienter med 
invandrarbakgrund att förstå. Genom en tolk kan det leda till en god kommunikation 
och bemötande oavsett om det är auktoriserad tolk eller informell tolk, som till exempel 
familjemedlem. Finns det en adekvat och tydlig kommunikation förstärks även 
interaktionen mellan vårdpersonal och patient och det kan göra att patienten upplever 
en känsla av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin vårdprocess. 
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5 Slutsats  
 

Alla patienter hade rätt till att få en tydlig och klar information om hälsotillstånd eller de 
vård de fick. Patienterna hade rätt till att få veta vilka undersökningar som genomfördes 
och varför undersökningar gjordes. Vilka mediciner patienten fick och varför. Många 
patienter upplevde att när kommunikationen brister, upplevs en skuldkänsla och en 
känsla av att vara beroende av en annan person. Detta ledde till att patienterna kände en 
känsla av hjälplöshet och meningslöshet vilket i sin tur ledde till att situationen inte blev 
begripbar. Det var viktigt att ta hänsyn till patientens språkliga kunskaper och erbjuda 
det hjälp som patienten hade rätt till. Tolktjänster hade en positiv effekt hos de flesta 
patienterna, andra föredrog familjemedlemmarna, då de kände en trygghetskänsla, när 
en nära kunde tolka och förklara situationen.  

5.1 Förslag på vidare forskning  
 

Vidare forskning behövs utifrån patienternas upplevelse för att ge en god och säker vård 
till patienter med invandrarbakgrund som är förenligt med hälso-och sjukvårdslagen 
och hur kommunikationssvårigheterna kan förebyggas för att underlätta för patienterna 
samt vårdpersonal. Att vårdpersonal har kunskap om hur kommunikationssvårigheter 
kan påverka patientens känsla av sammanhang, kan leda till att deras hälsa kan 
påverkas i en positiv riktning och därmed minska de negativa känslor som patienterna 
upplever. Genom att vara medveten om negativa upplevelser och hitta olika strategier 
för att övervinna kommunikationssvårigheterna kan patienterna få en bättre syn på 
vården och känna trygghet hos vårdpersonalen. Det skulle vara intressant att få reda på 
vilka kommunikationsstrategier patienterna anser som mest lämpligast och vilka idéer 
de har samt förväntningar, för att kunna utveckla kommunikation för att det är ett 
ständigt förbättringsarbete inom vården. 
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hälso-och sjukvården. De upplevde både positiva och negativa 

upplevelser beroende på vilken barnmorska som hjälpte de. Deltagarna 

upplevde samhörighet med sina barnmorskor medan andra patienter 

uppfattade barnmorskor som att de brydde sig inte om en och det var 

brist på vård från deras sida  

 Del 1: 4/4  

Del 2:   

8/8  
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Women 

International. 

Australien 

Hög kvalité   

Suurmond, J., 

Uiters, E., de 

Bruijne, M. C., 

Stronks, K. & 

Essink-Bot, M. L. 

(2011). Negative 

health care 

experiences of 

immigrant patients: 

a qualitative study. 

BMC Health 

Services Research. 

Nederländerna 

Att undersöka pa

tienter med inva

ndrarbakgrunds 

upplevelse av neg

ativa händelser i 

sjukhuset  

Urval: 

22 deltagare i medelåldern 

med begränsade kunskaper i

 nederländska   

Datainsamling: Semistruktu

rerad intervjuer som var anti

gen i grupper eller individue

llt.    

Dataanalys: 

Ramanalys med deduktiv an

sats.  

 Tre olika teman   

1. Handlar om situationer där patienterna kände att information

söverföringen mellan de och vårdpersonal är otillräcklig  

2. Situationer där patienter och vårdpersonal hade olika förväntn

ingar om de medicinska procedurerna  

3. Situationer där patienter fick dåligt bemötande pga vårdperso

nalens fördomar/ förutfattade meningar.   

Patienterna beskriver att de inte kände någon mening med behandlinge

n då de inte förstod instruktionen för vårdpersonalen förklarade inte.   

 Del 1:   

4/4   

Del 2:   

8/8  

  

  

Hög kvalité  

  

Hadziabdic, E., 

Heikkilä, K., Albin, 

B. & Hjelm, K. 

(2009). 

Migrants´perceptio

ns of using 

interpreters in 

health care. 

International 

Nursing Review. 

Sverige 

Hur personer frå

n före detta Jugo

slavien uppfattar 

användningav tol

k i hälso-

och sjukvården  

Urval: 

10 kvinnor och 7 män mella

n åldrarna 29-75år.  

Datainsamling: Semistruktu

rerad intervjuer  

Dataanalys: Beskrivande 

och undersökande ansats.   

 Tre olika teman  

1. Förutsättningar för goda tolkningssituationer  

2. tolkningssituationen - aspekter av tillfredsställelse eller 

missnöje  

3. Åtgärder för att underlätta och förbättra tolkens situation.   

Tolken är ett kommunikationshjälpmedel som bör användas och 

patienterna upplever att det är bättre med en professionell tolk än 

anhöriga som tolkar och patienterna vill möta med tolken i verklighet än 

i samtal.  

 Del 1:   

4/4  

Del2:   

8/8  

  

Hög kvalité  

  

Hadziabdic, E., 

Heikkilä, K., Albin, 

B., & Hjelm, K. 

(2011). Problems 

and consequences 

in the use of 

professional 

interpreters: 

Qualitative analysis 

of incidents from 

primary healthcare. 

Nursing Inquiry. 

Sverige 

 Att undersöka vil

ka problem som r

apporterasav vår

dpersonal inom p

rimärvården gäll

ande användning

av tolk och vilka 

problem som upp

står.  

Urval: 60 incidenter som 

beskriver problematiska 

situationer när man 

använder tolk.  

Datainsamling  

Kvalitativ ansats med   

Dataanalys Innehållsanalys 

enligt Patton. 

Innehållsanalys av 

journalanteckningar.  

 Studien visar att en god tolksituation är när den professionella tolken 

kan patientens språk och eller dialekt.  

Kategorier:   

– Problem som är relaterade till språket  

– Problem som är relaterade till organisation  

– Konsekvenser: fel tid och resursanvändning  

– Konsekvenser: bristande kommunikationsmöjligheter.   

  

   

 Del 1:   

4/4  

Del 2:   

8/8  

Hög kvalité   
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Krupic, F., 

Hellström, M., 

Biscevic, M., Sadic, 

S. & Fatahi, N. 

(2016). Difficulties 

in using 

interpreters in 

clinical encounters 

as experienced by 

immigrants living 

in Sweden. Journal 

Of Clinical 

Nursing. Sverige 

 Att studera en 

grupp 

invandrares 

erfarenheter 

angående 

interaktionen 

med 

primärvården 

genom en tolk.   

Urval: 29 personer, 5 

kunde inte komma, totalt 24 

deltagare 12 män och 

mellan åldern 41.76, 12 var 

kvinnor mellan åldern 44-

76  

Datainsamling: Kvalitativ 

design 

med semistrukturerad interv

juer med öppna 

intervjufrågor.  

Dataanalys: En kvalitativ 

innehållsanalysmetod   

 Teman:   

– Skillnaden mellan tolkservice och patientförväntning  

– Konsekvenser av dubbla roller  

– Organisation av tolktjänster.   

Patienternas upplevelse av tolktjänster, när de inte dyker upp i tid, kan 

inte tolka på rätt, för att tolken är beställd på fel dialekt.    

  

 Del 1  

4/4  

Del 2  

8/8 

Hög kvalité  

  

Michell-Brown, F., 

Nemeth, L., 

Cartmell, K., 

Newman, S., & 

Goto, K. (2017). A 

study of Hmong 

Immigrants´experi

ence with diabetes 

education: A 

community-

Engaged 

Qualitative Study. 

Journal of 

Transcultural 

Nursing. USA 

 Identifiera 

hinder och 

hjälpmedel 

relaterade till 

diabetes-

utbildning 

erfarenhet 

av Hmong ameri

kaner med typ 2 

diabetes, som bor 

i centrala 

Kalifornien.    

Kvalitativ studie utformades 

med hjälp av 

en analysmetod som 

kombinerar induktiva och 

deduktiva metoder för 

at identifiera.  

  

Kvalitativ studie använde en 

hybriddesign för att 

identifiera hinder och 

underlätta 

diabetesutbildningen. 

Två fokusgruppsintervjuer 

genomfördes av totalt 16 

deltagare.    

 Teman   

– Population  

– Sjukvårds tillgänglighet   

– Upplevelsen av sjukvård   

Kommunikationshinder orsakade att: Patienterna upplevde att de blev 

utnyttjade som testobjekt för läkarna. Det var svårt att ta till sig 

information, instruktioner. Språkbarriären orsakade även en känsla 

meningslöshet och situationen blev inte hanterbar för patienterna.    

  

Del 1 4/4  

Del 2:  

8/8  

Hög kvalité 

    

Butow, P., Sze, M., 

Dugal-Beri, P., 

Mikhail, M., 

Eisenbruch, M., 

Jeffrod, M., 

Schofield, P., 

Girgis. A., King, M. 

& Goldstein D. 

(2011). From inside 

the bubble 

migrants´perceptio

ns of 

communication 

with the cancer 

team. Supportive 

care in cancer. 

Australien 

 Att 

identifiera hälso-

och 

sjukvårdsrelatera

nde bristande be

hov och 

kommunikations

frågor hos migra

nter som 

utvecklar 

cancer och 

dess faktorer 

som 

är associerad 

med dessa 

utmaningar.  

Urval: 73 cancerpatienter in

om de tre 3 åren och 18 

vårdare Kvalitativ metod 

som kombinerar 

fokusgrupper och 

semistrukturerade 

intervjuer.   

Datainsamling: Semistruktu

rerad intervjuer  

Dataanalys: en kvalitativ 

fenomenologisk 

hermeneutisk studie.  

 Resultatet visar att patienter kände sig ensamma, missförstådda. De 

hade svårt att förstå instruktioner kring medicineringen, språkbarriärer, 

brist på tolkar och inte kunna uttrycka sig var huvudpunkterna.   

Del 1  

4/4  

Del 2  

7/8  

Hög kvalité   

Rörig metodbeskrivning 

och analys.  
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Sevinc, S., Kilic, 

S.P., Ajghif, M., 

Özturk, M. H & 

Karadad E. (2016).  

Difficulties 

encountered by 

hospitalize Syrian 

refugees and their 

expectations from 

nurses. 

International 

Nursing Review. 

Turkiet 

Att beskriva 

syriska flyktingar

s förväntningar a

v kommunikatio

n med sjuksköter

skor  

Urval. 30 syriska 

flyktingar, Bekvämlighetsur

val, 

19 kvinnor och 11 män. Ålde

r 18-85.  

Datainsamling: En 

beskrivandekvalitativ 

forskning. Semistrukturerad

 intervjuer  

Dataanalys: 

Beskrivandefrågeformulär 

och en halvstrukturerad 

intervju med 

intervjufrågor.   

 Teman:   

– Svårigheter  

– Förväntningar   

– Känslor   

Flyktingarna hade svårigheter att kommunicera, uppfylla sina personliga 

behov och korrekt följa behandlingsanvisningarna. Patienterna hade 

förväntningar från vårdpersonalen.   

 Del 1:  

4/4  

Del 2  

8/8  

  

Hög kvalité  

  

Seffo, N., Krupic, 

F., Grbic, K. & 

Fatahi, N. (2014). 

From Immigrant to 

Patient: 

Experiences of 

Bosnian 

Immigrants in the 

Swedish Healthcare 

System. Mater 

Sociomed. Sverige 

Att undersöka fly

ktingar som emig

rar till 

Sverige och blir p

atienter. 

Datainsamling: En kvalitativ 

design, intervjufrågor face-

to-face, med hjälp av öppna 

frågor.   

Dataanalys: En kvalitativ 

innehållsanalys 

enligt Graneheim och 

Lundman-metoden.   

Urval: 8 kvinnor och 7 män, 

mellan 65–

86 år, vilka hade emigrerat 

från Bosnien och 

Hercegovina  

 Teman:   

– Livet i Sverige   

Med fyra subkategorier:   

1. Asylmottagningen  

2. Språkbarriär  

3. Barnens hjälp  

4. Ha attityd till/gentemot Sverige.  

Resultaten beskriver patienternas upplevelse av att komma till en annan 

miljö. Språk och kommunikationssvårigheter upplevs som de stora 

problemen. Svårigheterna orsakade att patienterna var tvungna att 

använda sina barn som tolk-redskap och vara alltid beroende 

av någon annan person.    

 Del 1  

4/4  

Del 2  

8/8  

   

Hög kvalité   

Carroll, J., Epstein, 

R., Fiscella, K., 

Gipson, T., Volpe, 

E. & Jean-pierre, P. 

(2007). Caring for 

somali women: 

implication for 

clinician- patient 

communication. 

Patient education 

and Counseling. 

USA 

 Att identifiera eg

enskapersom är f

örknippad med g

ynnsamma beha

ndlingmed föreb

yggande sjukvård

stjänster utifrån 

afrikanska flyktin

gkvinnor  

Urval: 34 somaliska kvinnor  

Datainsamling: Individuella 

djupgående intervjuer  

Dataanalys: Grounded theor

y  

 Teman:   

– Allmänna egenskaper hos deltagare   

– Förkunskaper/grund för god hälso-och sjukvårds upplevelser  

– Klinikerfaktorer relaterade till respektfull behandling och gynnsam 

vårdupplevelse för somaliska kvinnor.   

Egenskaper som är förknippade med en gynnsam vårdupplevelse 

inkluderade effektiv verbal och icke-verbal kommunikation. Det var 

viktigt för att patienterna att känna sig förstådda och sedda. Det hade 

maktlöshetskänsla när män tolkade, kvinnorna föredrog kvinnliga 

tolkar.   

 Del 1   

4/4  

Del 2  

7/8  

Hög kvalité  

Seg och rörig analys, tog 

tid att förstå analysen.    
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