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Sammanfattning 

Bakgrund: Migranter som inte behärskar majoritetsspråket har rätt till vård av hög kvalitet och 

säkerhet som alla andra patienter. Enligt patientlagen (2014:821) har alla patienter rätt till 

individuellt anpassad information om deras tillstånd och behandling. Detta kan försvåras på 

grund av dålig kommunikation. Sjuksköterskor behöver därmed ha en tydlig förståelse för hur 

minoritetsspråkiga patienter upplever vården och vilka utmaningar de ställs inför. 

Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser i kontakt med vården hos patienter som talar ett 

minoritetsspråk, samt att beskriva undersökningsgrupperna i artiklarna som ingick i 

litteraturstudien. 

Metod: Studien är en beskrivande litteraturstudie av elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats och en med mix-metod ansats. Sökningarna gjordes i databaserna CINAHL och 

PubMed. 

Huvudresultat: Analysen av de inkluderade artiklarna resulterade i tre huvudteman: 1) 

upplevelser av utanförskap, på grund av brist på information och delaktighet i den egna vården, 

2) upplevelser av försämrad vårdkvalitet i form av felaktig behandling, otillfredsställande 

bemötande hos vårdgivare och missade möjligheter till vård och stöd, samt 3) upplevelser av 

beroende av hjälp med tolkning. Det var totalt 536 deltagare i de valda artiklarna. Antal år i det 

nya landet varierade mellan 0-40 år. 

Slutsats: Språkbarriärer hos minoritetsspråkiga patienter kan leda till negativa upplevelser som 

sjuksköterskor inte alltid är medvetna om. Kunskap om vilka utmaningar och ångestskapande 

moment som kan finnas hos patienten kan hjälpa sjuksköterskor att förutse och förebygga 

språkrelaterade problem och minska de negativa upplevelserna. 
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Abstract 

Background: Immigrants who cannot speak majority languages have a right to safe and high-

quality healthcare, just as all the other patients. According to the Swedish Patient Act 

(2014:821), every individual has the right of tailored information about their health and 

treatment. This can be challenging due to poorly functioning communication. Nurses need to 

have a better understanding of those challenges that minority patients experience when in 

contact with healthcare. 

Aim: To describe the challenges, experienced by minority language patients, when in contact 

with nurses and to describe the participant groups of the studies included in the review. 

Method: A descriptive literature study of eleven qualitative studies and one mixed-method 

study. The searches were made in CINAHL and PubMed databases. 

Main results: The analysis of the included articles resulted in three main themes: 1) 

experiences of being alienated due to lack of information and participation in one’s own care 2) 

experiences of worsen quality of care by way of wrong treatment, unsatisfactory attitude from 

the healthcare professionals and missed opportunities, and 3) feelings of dependence on those 

who help with interpreting. There was a total of 536 participants in the selected studies, who 

had been residing in the new country between 0-40 years. 

Conclusions: Language barriers can lead to a range of negative feelings, experienced by 

minority patients. Nurses might not be aware of them. Knowledge about these challenges and 

oppressive moments can help nurses to anticipate and prevent language related problems. 

Herewith, patients negative experiences might be reduced. 
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1.  Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Människor har i alla tider flyttat mellan olika länder. Antalet internationella migranter i 

hela världen slog rekord år 2015 och uppgick då till 244 miljoner människor 

(International Organization for Migration 2015). Migrationen runtom i världen har 

stadigt ökat de senaste 15–20 åren (United Nations 2017). Sverige har blivit ett 

mångkulturellt samhälle som många andra länder (Hanssen 2007). År 2017 invandrade 

144 489 personer till Sverige, enligt Statistiska centralbyrån (2018). 

När personer kommer till ett nytt land där de inte kan språket, kan det uppstå 

kommunikationsproblem och en ökad vårdbelastning (Fossum 2013). Minoritetsspråk är 

språk som är annorlunda än det officiella språket som talas i den staten (European 

Charter for Regional or Minority Languages 1992). Majoritetsspråk är det språket som 

talas av de flesta medborgare i ett flerspråkigt land (Medical dictionary 2009). Enligt 

studierna av Ozolins och Hjelm (2003) och Truong, Gibbs, Paradies, och Priest (2017) 

upplevde sjuksköterskor att kommunikationsproblem inom vården kunde leda till 

missförstånd och kunde utgöra hinder för tillgång till vårdtjänster och vårdinsatser. 

Sjuksköterskorna ansåg att kommunikationen också påverkas av kulturella skillnader 

mellan dem och patienter från etniska minoriteter (Truong et al. 2017), samt av tidigare 

erfarenheter av vården (Harmsen, Bernsen, Bruijnzeels, Meeuwesen 2008). 

1.2 Hälso- och sjukvård utifrån rättviseperspektivet 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska vård ges med respekt för människors 

lika värde och på lika villkor. Vården ska bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter mellan patienten och hälso- 

och sjukvårdspersonalen samt tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och 

säkerhet. Enligt patientlagen (2014:821) har patienten rätt att få information om sitt 

hälsotillstånd och behandling. Information ska vara anpassad till patientens individuella 

förutsättningar. 

Wiking, Saleh-Stattin, Johansson och Sundquist (2009) belyste att det kunde vara svårt 

att ge vård på lika villkor i verkligheten. Sjuksköterskor i studien upplevde att effektiv 

interaktion mellan patient och sjuksköterska kunde vara svår att uppnå på grund av 

språksvårigheter. Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade tillräckligt med tid att 

försäkra sig om att patienten förstått information. 



 

2 

 

1.3 Kommunikation i vårdmöten vid språksvårigheter 

Språk och kommunikation kan identifieras som viktiga faktorer inom sjukvården 

(Truong et al. 2017). Definitionen av kommunikation enligt Hanssen (2007) och 

Fossum (2013) är ett ömsesidigt utbyte av mening eller betydelseinnehåll mellan 

individer med hjälp av ett gemensamt system av symboler som genomförs på verbalt 

och icke-verbalt sätt. Med hjälp av kommunikation kan budskap delas och det kan leda 

till en gemenskap och en delaktighet mellan människor (Fossum 2013).  Språket, enligt 

Fossum (2013) betraktas som nyckeln till kommunikation men det kan även bli en 

begränsning för personer som inte behärskar majoritetsspråket. Hanssen (2007) 

beskriver att missuppfattningar och osäkerhet kan uppkomma i mötet mellan 

sjuksköterskan och patienten, när de har olika uppfattningar och förväntningar. I 

Socialstyrelsens kartläggning för hälso- och sjukvården och tandvården (2016) framgår 

att när det sker ett möte mellan vårdpersonal och patienter som inte kan förstå varandra 

på samma språk, kan behov av tolk vara aktuellt. Enligt en studie av Wiking et al. 

(2009), upplevde sjuksköterskor att användningen av professionella tolkar kunde vara 

nödvändig för att både göra en korrekt muntlig tolkning och en kulturell tolkning. Detta 

främjade patientcentrerad kommunikation för ett framgångsrikt samråd (Wiking et al. 

2009). Flertalet studier beskriver att anhöriga och närstående i studierna ofta hade 

använts som tolk, vilket kunde leda till feltolkning på grund av avsaknad av kunskap om 

medicinska termer och begrepp (Kale & Syed 2010; Zendedel, Schouten, van Weert & 

van den Putte 2016; Fatahi, Mattsson, Hasanpoor & Skott 2005). Familjetolkarna 

upplevde att tolkningssituationerna hanterats väl men de nämnde att de upplevde 

svårigheter med medicinska termer och komplicerade ord (Zendedel et al. 2016). 

1.4 Definition av upplevelse 

Upplevelse är en uppfattning av hur en person ser världen runt omkring sig (Dahlberg & 

Segesten 2010). En upplevelse enligt Svenska akademiens ordbok (2011) är en händelse 

som en person har betraktat som exempelvis minnesvärd, gripande och spännande och 

som kan vara både positiv och negativ. 

1.5 Sjuksköterskans ansvarsområde 

Omvårdnadens bärande begrepp enligt Ternestedt och Norberg (2014) innefattar 

människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar, som har givits en större central roll i 

sjuksköterskans yrkesfunktion. Omvårdnaden ska byggas på alla människors lika värde, 

ges av god kvalitét och vara respektfullt och oberoende av patientens bakgrund 
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(Ternestedt & Norberg 2014). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2017) har 

sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden som innefattar att förebygga 

sjukdom, lindra lidande, återställa samt främja hälsa. Det är även sjuksköterskans 

ansvarsområde att se till att alla patienter får korrekt, tillräcklig och lämplig 

information. Sjuksköterskan ska erbjuda vård till enskilda personer och familjer samt 

samordna sitt arbete med andra yrkesgrupper (ICN 2017). Ali och Watson (2018) ansåg 

att det absolut viktigaste för sjuksköterskan i situationer där det uppstod 

språksvårigheter var att tidigt identifiera problemet och att besluta om möjliga strategier 

för en fungerande kommunikation. De ansåg att oavsett språksvårigheter var 

sjuksköterskans uppgift densamma, att som vanligt tillgodose effektiv och säker vård av 

hög kvalitet. 

När det gällde samarbetet med tolk, belyste Eklöf, Hupli och Leino‐Kilpi (2015), att det 

var viktigt för sjuksköterskan att noggrant planera de möten där en tolk var involverad 

för att säkerställa kontinuitet och trygghet hos patienten. Användning av tolk kunde ha 

både sina för- och nackdelar i relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Å ena 

sidan blev tolken ett bra stöd för sjuksköterskan där kommunikationen brast på grund av 

språket. Å andra sidan kunde en tolk belasta sjuksköterskan ännu mer och göra 

relationerna mer komplicerad och till och med orsaka etiska problem (Eklöf, Hupli & 

Leino‐Kilpi 2015). Sjuksköterskan var tvungen att anpassa sitt eget språk till icke-

medicinskt utbildade tolkar och säkerställa att patienten korrekt hade förstått 

informationen den fått genom tolken (Ali & Watson 2018). 

1.6 Teoretisk referensram 

Fokus i denna studie ligger på kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten 

utifrån patientens perspektiv. Den teoretiska grunden för den är Jean Orlandos 

interaktionsteori som beskriver betydelsen av ett ömsesidigt förhållande mellan 

sjuksköterskan och patienten. Orlando anser att den professionella sjuksköterskans 

fokus ligger i patienten och dennes behov (Orlando 1990). Patientens och 

sjuksköterskans verbala och icke-verbala sätt att kommunicera påverkar dem båda. 

Sjuksköterskans professionella funktion i omvårdnaden är att ta reda på patientens 

tillstånd och möta patientens omedelbara behov av hjälp. En patient enligt Orlando är en 

person i behov av omvårdnad på grund av fysiska begränsningar eller som har en 

negativ psykisk reaktion på en miljö eller en upplevelse som hindrar denne från god 

kommunikation. Sjuksköterskan måste förstå att inte patienten kan alltid uttala orsaken 
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och betydelse av dennes oro och behöver därmed sjuksköterskans hjälp (Orlando 1990). 

Patientens tidigare vårderfarenheter kan påverka den aktuella vårdsituationen, känslor 

av oro och hjälplöshet kan utlösas på grund av att patienten inte har fått lämplig hjälp 

vid ett tidigare tillfälle. Enligt Orlando (1990) ska sjuksköterskan, oavsett patientens 

kommunikationssvårigheter, förstå vad som orsakar ångest och rädsla hos denne och 

veta vad som behövs för att lindra patientens lidande. Även förebyggande av problem 

som orsakas av bland annat kommunikationssvårigheter ska ingå i sjuksköterskans 

kompetens (Orlando 1990). 

1.7 Problemformulering 

Med ökad migration upplever patienter i många länder svårigheter med kommunikation. 

Kommunikationsproblem kan uppstå när personer inte kan majoritetsspråket i det nya 

landet. Därför är det viktigt för sjuksköterskor att skapa förståelse för upplevelser i 

vårdbemötandet hos patienter som talar minoritetsspråk. Under de senaste åren har en 

rad empiriska studier genomförts med fokus på språkförbistringar utifrån patientens 

perspektiv och vissa av de studierna ingick i detta arbete. Däremot finns det bara ett 

fåtal litteraturstudier som sammanfattar deras resultat och slutsatser. Utifrån den här 

litteraturstudien behöver sjuksköterskans roll utvecklas vidare från en kompetent 

vårdgivare till en medlare mellan olika parter i kommunikationsprocessen. Genom en 

sammanfattning av dessa studier kan sjuksköterskor uppmärksammas på hur 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter som talar minoritetsspråk skulle 

kunna förbättras. 

1.8 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva upplevelser i kontakt med vården hos patienter som 

talar ett minoritetsspråk. Ett vidare syfte var att beskriva undersökningsgrupperna i de 

valda artiklarna.  

1.9 Frågeställningar 

Följande frågor ska besvaras i denna studie: 

1. Hur upplever patienter som talar ett minoritetsspråk kontakt med vården? 

2. Vilka undersökningsgrupper valdes för studierna och hur beskrevs deltagarnas 

antal, kön, modersmål och antal år i de nya länderna? 
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2.  Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudie med deskriptiv design (Polit & Beck 2017). 

2.2 Sökstrategi 

Databaser som använts i litteraturstudien var CINAHL och PubMed via Högskolan i 

Gävles hemsida. Enligt Polit och Beck (2017) är både CINAHL och PubMed lämpliga 

och relevanta för sökningar av artiklar gällande vårdvetenskap, medicin och omvårdnad. 

De booleska söktermerna AND, OR och Boolean/phrase har använts för att specificera 

och avgränsa sökningen (Polit & Beck 2017). Begränsningar i CINAHL och PubMed 

kan göras på olika år och olika språk och stöds av Polit och Beck (2017). I CINAHL 

begränsades sökningen till publikationsår “2008–2018” och tio år i PubMed.  

I CINAHL har sökningarna begränsats till “Engelska”, “Peer-reviewed”, “Linked full 

text” och sökord som “language/linguistic barriers”, “patient”, “experience”, “minority 

language”, “healthcare”, “immigrants” och “experiences or perceptions or attitudes or 

views” har använts i olika kombinationer med hjälp av booleska termerna AND, OR 

och Boolean/phrase. Tidsintervall, sökord och sökordskombinationer som använts gav 

en grund till föreliggande syfte samt frågeställningar som är relevanta för fokusområdet.  

I PubMed har Medical Subject Headings, MeSH-term använts för att söka specifika 

artiklar som var relevanta till valt område (Polit & Beck 2017). Sökningarna har 

begränsats till “Engelska”, “Fulltext”, “Fritt tillgängliga via Högskolan i Gävle” och 

sökorden “language barrier”, “healthcare, “experience” och “patient” med hjälp av den 

booleska söktermen AND. Samtliga sökstrategier redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Sökstrategier och utfall av valda artiklar 

Databas  Begränsningar/ 
Sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 
Möjliga 

artiklar 
Valda 

artiklar 

CINAHL År: 2008–2018 
Språk: engelska, Peer-

reviewed, Linked full text/ 
2018-08-28 

Language barriers AND 

patient AND experience 
214 11 6 

CINAHL År: 2008–2018 
Språk: engelska, Peer-

reviewed, Linked full text/ 
2018-08-28 

Minority language AND 

patient (Boolean/phrase) 
22 2 1 
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CINAHL År: 2008–2018 
Språk: engelska, Peer-

reviewed, Linked full text/ 

2018-08-28 

Linguistic barriers AND 

healthcare 

(Boolean/phrase) 

29 7 2 

CINAHL År: 2008–2018 
Språk: engelska, Peer-

reviewed, Linked full text/ 

2018-09-01 
 

Language barriers AND 

immigrants AND 

experiences or 

perceptions or attitudes or 

views (Boolean/phrase) 

105

  
4 1 

Medline 

via 

PubMed 

10 years 
Språk: engelska, Fulltext, Fritt 

tillgängliga via högskolan i 

Gävle/ 
2018-09-20 

Language barrier (MeSH 

term) AND healthcare 

AND experience AND 

patient 

172 5 
  

2 

Total     542 29 12 

2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier: originalstudier med empirisk, kvalitativ och mixad-metod. De 

inkluderade artiklarna bestod av ett abstract som var en kort sammanfattning av fyra 

huvudavsnitt i ett IMRAD-format, vilket står för Introduktion, Metod, Resultat, 

Abstract och Diskussion, enligt Polit och Beck (2017). De inkluderade artiklarna skulle 

vara relevanta och svara på litteraturstudiens syfte, som handlade om upplevelser i 

samband med vård hos patienter som talar minoritetsspråk. Artiklarna av kvalitativ 

ansats med intervjuer och fokusgrupper som metod var intressanta för denna studie. Om 

artiklar använde mixad metod, i form av frågeformulär eller telefonundersökningar som 

första steg för att få personer att vidare delta i en fokusgrupp eller intervju, inkluderades 

dessa studier. En artikel med mix av kvantitativ och kvalitativ metod som innehöll 

öppna frågor om deltagarnas upplevelser inkluderades i resultatet. 

Artiklarna exkluderades från urvalet om patienternas perspektiv saknades, samt om 

studierna fokuserade på barn. 

2.4 Urvalsprocessen och utfallet av möjliga artiklar 

Det sammanlagda antalet träffar efter sökningen blev 542 artiklar där titlarna lästes 

igenom först för att författarna skulle få en uppfattning om studiernas innebörd. Efter 

granskning av titlarna exkluderades 423 artiklar på grund av att de inte var relevanta och 

inte svarade på litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Vidare lästes abstrakt på de 

119 artiklar som författarna ansåg potentiellt svara mot syftet. Av dessa exkluderades 90 

artiklar som visade sig inte svara på syftet, inte fanns fritt tillgängliga via Högskolan i 
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Gävle på grund av att det inte fanns prenumeration eller det var dubbletter. Resterande 

29 artiklar lästes igenom för att få ett helhetsintryck och kunna förstå hela studiens 

innehåll. Därefter exkluderades ytterligare 17 artiklar, varav åtta var av kvantitativ 

ansats och de nio resterande artiklarnas innehåll inte svarade på syftet och 

frågeställningarna, det vill säga deras fokus riktades på andra aspekter av migranthälsa 

än språket. Slutligen bedömdes tolv artiklar svara på syftet och frågeställningarna. Av 

de artiklarna var elva av kvalitativ ansats och en hade mixad metod. Bara den 

kvalitativa delen av den sistnämnda artikeln inkluderas i föreliggande studie. 

Urvalsprocessen presenteras nedan i figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema av urvalsprocessen. 

2.5 Dataanalys 

Data analyserades med hjälp av innehållsanalys vars huvudprincip var att “kondensera” 

en omfattande mängd ord till mindre kategorier (Polit & Beck 2017). De kvantitativa 

delarna i artikeln med mixad metod analyserades inte, utan bara det kvalitativa resultatet 

var av intresse för studien. Den konventionella, så kallade induktiva, typen av kvalitativ 

innehållsanalys användes i studien. De tolv utvalda artiklarna i föreliggande 

litteraturstudie bearbetades först individuellt av författarna genom att de lästes igenom 

och granskades för att skapa en djupare förståelse för innehållet. Vidare diskuterade 

författarna och markerade artiklarnas innehåll ingående i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Artiklarnas metod och resultat har markerats i skilda färger med 

överstrykningspennor, där samstämmighet och olikheter hos artiklarna kontrollerades så 

att inte viktiga delar missades. Gällande resultaten av artiklarna sammanställde 

542 artiklars titlar 

lästes, 423 

exkluderades på 

grund av svarade ej 

på syftet. 

119 artiklar 

återstod och 

titlar, 

abstract 

lästes. 

 

90 artiklar exkluderades på 

grund av svarade ej på syftet 

och frågeställning samt inte 

var tillgänglig via HIG även 

var dubbletter. 

 

29 artiklar återstod 

och lästes igenom 

hela studiens 

innehåll. 

 

17 artiklar exkluderades 

(8 var med kvantitativ 

ansats, 9 svarade ej på 

syftet och 

frågeställningar). 

 

Totalt återstod 12 

artiklar som 

inkluderades och 

svarade på syftet. 
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författarna dem tillsammans. Därefter har huvudrubriker och underrubriker skapats 

utifrån den samlade informationen för att presentera dem på ett tydligt sätt enligt Polit 

och Beck (2017). Sammanställningen av utvalt resultat, författare och syfte redovisas, 

se bilaga 1, tabell 3. 

Gällande den metodologiska aspekten granskade författarna artiklarna utifrån vilka 

undersökningsgrupper som ingick i artiklarna. I tabellformat, se bilaga 2, tabell 4. Där 

redovisas författare, publikationsår, land, titel, ansats, design, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

I dataanalysen av studien har artiklarna granskats objektivt och ingen medveten 

plagiering och falsifiering har förekommit. Objektivitet enligt Polit och Beck (2017) 

innebär att författarnas åsikter, värderingar och bedömningar inte har inverkat på 

studiens resultat. Författarna var medvetna om risken för bias och inkluderade därför 

artiklar som gav olika resultat, till och med om dessa resultat ledde till motsatta 

slutsatser. För en litteraturstudie krävs inget tillstånd från en etisk kommitté enligt Polit 

och Beck (2017). 

3. Resultat 

Litteraturstudien baseras på tolv vetenskapliga artiklar av vilka elva har kvalitativ ansats 

och en artikel har både kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultaten är indelade i tre 

huvudrubriker och åtta underrubriker: Upplevelser av utanförskap med underrubrikerna: 

Brist på information, Brist på delaktighet. Upplevelser av försämrad vårdkvalitet med 

underrubrikerna: Felaktig behandling, Otillfredsställande bemötande, Missade 

möjligheter till vård och stöd. Upplevelser av beroende av hjälp med tolkning med 

underrubrikerna: Svårigheter med kommunikation genom tolk, Svårigheter med 

familjemedlemmar som tolkar, Att söka annan hjälp. Se tabell 2. 

Tabell 2. Rubriker till föreliggande resultat  

Huvudrubriker Underrubriker 

Upplevelser av utanförskap ● Brist på information 

● Brist på delaktighet 

Upplevelser av försämrad 

vårdkvalitet 

● Felaktig behandling 

● Otillfredsställande bemötande 

● Missade möjligheter till vård och stöd 
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Upplevelse av beroende av hjälp med 

tolkning 

● Svårigheter med kommunikation genom tolk 

● Svårigheter med familjemedlemmar som tolkar 

● Att söka annan hjälp 

3.1 Upplevelser av utanförskap 

Ett av de huvudteman som framkom under analysen var känslan av att vara utanför hos 

patienterna. Problemet delades i sin tur in i flera aspekter: frustration på grund av 

bristande tillgång till information och kunskap, bristande delaktighet i den egna 

behandlingen och missade möjligheter på grund av språkhinder. 

3.1.1 Brist på information 

Tillgång till information nämndes som en nyckelaspekt som påverkade personernas roll 

i sin egen vård (Butow et al. 2010; Grandahl, Tydén, Gottvall & Westerling 2015; Lin 

et al. 2015; Seo, Kim & Dickerson 2014; Shaw, Zou & Butow 2015; Straiton & Myhre 

2017). Patienterna enligt Garrett, Dickson, Young, Whelan och Forero (2008) upplevde 

sig inte förstå någon information från vårdgivaren och var hänvisade till teckenspråk. 

De upplevde svårigheter med att svara på frågor, med talets tempo och komplexitet, 

samt att förstå medicinsk information. 

Efter att ha misslyckats med att förstå mycket av det som sagts till dem, kände sig 

deltagarna “alienerade” från informationen på majoritetsspråket och avskärmade sig 

med en känsla av frustration (Butow et al. 2010; Seo, Kim & Dickerson 2014). Vissa av 

deltagarna kände sig till och med tvungna att låtsas förstå mer än de faktiskt hade gjort 

(Butow et al. 2010). Exempelvis visade cancerpatienter brist på specifik kunskap om 

sjukdomen, cellgiftsbehandlingen och dess biverkningar (Aelbrecht, Pype, Vos & 

Deveugele 2016; Chiang et al. 2015). Detta trots att de fick informationen genom tolk 

eller familjemedlemmar (Chiang et al. 2015). Patienterna visste inte heller vem de 

skulle kontakta om en kris uppstod. 

Många deltagare i studierna önskade en sammanfattning av den nödvändiga 

informationen på sitt eget språk (Grandahl et al. 2015; Shaw, Zou & Butow 2015; 

Straiton & Myhre 2017). Kvaliteten av befintlig information på minoritetsspråk 

ifrågasattes då patienterna upplevde att exempelvis broschyrer om cancer på 

majoritetsspråket innehöll mer fullständig och uppdaterad information (Shaw, Zou & 

Butow 2015). 
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3.1.2 Brist på delaktighet 

Flera patienter upplevde att de inte var fullständigt delaktiga i den egna vården eller att 

de inte hade någon kontroll över medicinska beslut (Butow et al. 2010; Garrett et al. 

2008; Lin et al. 2015; Seo, Kim & Dickerson 2014; Shaw, Zou & Butow 2015). 

Majoriteten av patienterna upplevde frustration över sin oförmåga att beskriva sina 

symtom och problem med att tala för sig själva (Butow et al. 2010; Chiang et al 2015; 

Grandahl et al. 2015; Gurnah, Khoshnood, Bradley & Yuan 2011; Shaw, Zou & Butow 

2015; Wiking, Saleh-Stattin, Johansson & Sundquist 2009). Dessa problem ledde till att 

de blev beroende av sina vårdteam och förblev “tysta vittnen till sin egen vård” (Butow 

et al. 2010), vilket i sin tur ledde till en känsla av maktlöshet och hjälplöshet (Butow et 

al. 2010; Chiang et al. 2015; Garrett et al. 2008). Även ångest, stress, rädsla, dåligt 

självförtroende och en känsla av djupt beroende, framkom regelbundet vid kontakt med 

vården, när patienterna upplevde att de inte hade delaktighet i sin egen vård (Garrett et 

al. 2008). Många patienter berättade även om svårigheter vid tidsbokning, svårigheter 

att följa instruktioner och problem med att medverka vid kliniska procedurer (Chiang et 

al. 2015). Sjuksköterskorna i sin tur tog inte hänsyn till deras åsikter (Shaw, Zou & 

Butow 2015). Exempelvis berättade kvinnor som genomgått en förlossning i ett annat 

land att de under förlossningsarbetet hade minimal kontroll över den egna kroppen och 

situationen (Seo, Kim & Dickerson 2014). De var tvungna att överlåta allt 

beslutsfattande av sin vård till sina läkare. Patienterna som, oavsett språkhinder vågade 

uttala sig, berättade även att de upplevde att deras önskemål inte blivit hörsammade 

eller förstådda, eller att de fick medicin utan att ha fått någon information om den 

(Garrett et al. 2008). 

3.2 Upplevelser av försämrad vårdkvalitet 

Oavsett om erfarenheterna av vården och bemötandet var positiva eller negativa hos 

patienter med bristande kunskaper i majoritetsspråket, upplevde många patienter att 

missarna i kommunikationen påverkade deras vård negativt (Butow et al. 2010; Chiang 

et al. 2015; Gurnah et al. 2011). 

3.2.1 Felaktig behandling 

Problem med att uttala sig och förstå vårdpersonalen resulterade för många patienter i 

en känsla av försämrad vårdkvalitet (Butow et al. 2010; Gurnah et al. 2011). Enligt 

Gurnah et al. (2011) berättade kvinnorna att de blev felbehandlade, antingen på grund 

av fel diagnos, då vårdgivare inte förstod deras problem, eller misstag av tolk som 
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översatte läkarnas ordination fel. Kvinnorna följde de felaktiga rekommendationerna 

trots att de misstänkte fel, eftersom de inte kunde påverka situationen. Butow et al. 

(2010) som gjorde forskning om cancer hos migranter ger ett annat exempel då en 

person inte förstod att denne behövde ta antiemetika i samband med cytostatika och 

strålbehandling och därför drabbades av allvarligt illamående och dehydrering. 

3.2.2 Otillfredsställande bemötande 

De flesta patienter upplevde att vårdpersonalen inte ansträngde sig för en bättre 

kommunikation och inte vårdade dem på ett optimalt sätt (Butow et al. 2010; Garrett et 

al. 2008; Lin et al. 2015). Afrikanska patienter var missnöjda med vårdtjänster i Kina 

och kände att vårdpersonalen var ouppmärksam och prioriterade bort dem, vilket 

patienterna själva relaterade till sin etnicitet och sina språksvårigheter (Lin et al. 2015). 

Patienterna enligt Lin et al. (2015) och Seo, Kim och Dickerson (2014) upplevde att 

deras besökstid var för kort på grund av kommunikationssvårigheter, vilket hindrade 

patienterna att bygga personliga relationer med sjukvårdspersonal och ställa nödvändiga 

frågor. Det ledde till en känsla av osäkerhet. Enligt Garrett et al. (2008) kunde ibland 

sjuksköterskor patienternas språk men vägrade tala det med dem. Detta ledde till en 

känsla av frustration hos patienterna. Enligt studien, kunde även enkla behov som att få 

hjälp med att läsa sjukhusets restaurangmeny och toalettbesök bli till svåra utmaningar 

och påverkade patienternas sjukhusvistelse. 

Det fanns däremot patienter som såg positiva sidor i vårdens bemötande, trots 

kommunikationssvårigheter och ofta var det i samband med bemötande av 

sjukvårdspersonal med invandrarbakgrund, inte nödvändigtvis från samma språkgrupp 

som patienterna (Gurnah et al. 2011). De olika nationaliteterna hos sjukvårdspersonalen 

gav patienterna en känsla av trygghet med vården och en nära bekantskap, eftersom de 

kände att personal med invandrarbakgrund kunde förstå deras situation och utsatthet 

bättre. 

3.2.3 Missade möjligheter till vård och stöd 

Erfarenheter av missade möjligheter till vård och stöd på grund av misskommunikation 

och språkhinder upplevdes av deltagarna i en rad av studierna (Butow et al. 2010; 

Chiang et al. 2015; Seo, Kim & Dickerson 2014; Straiton & Myhre 2017). Butow et al. 

(2010) ger exempel på en patient som medvetet missade sin tid hos en läkare eftersom 

denne inte kunde förstå vårdpersonalen. Det var inte självklart för många deltagare i 
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studien att de hade rätt till tolk och därför valde de att undvika kontakter med vården 

(Straiton & Myhre 2017). Cancerpatienter berättade även att språkproblem hindrade 

dem från att få stöd som var nödvändig för att hantera sjukdomen eftersom 

stödgrupperna talade majoritetsspråket engelska. Endast engelsktalande psykologer var 

tillgängliga (Chiang et al. 2015). Deltagarna saknade även möjlighet att träffa personer 

med samma diagnos som talade samma språk.  

Utländska kvinnor önskade delta i prenatal utbildning och att vara med i 

föräldragrupper, men detta fanns inte tillgängligt på deras eget språk (Seo, Kim & 

Dickerson 2014). Detta, bland andra faktorer, resulterade i känslor av ensamhet, 

ledsamhet och hemlängtan. De personer i studien som hade symtom på depression 

vände sig aldrig till vården på grund av språksvårigheter. Kvinnorna uppgav även att de 

fick ångest av att känna till vårdtjänster i det nya landet men att samtidigt inte kunna 

veta vilka tjänster de hade rätt till och hur de kunde få tillgång till dem. 

3.3 Upplevelser av beroende av hjälp med tolkning 

Patienterna som inte behärskade språket behövde ofta vända sig till professionella 

tolkar, närstående, familjemedlemmar eller var tvungna att söka annan hjälp. De befann 

sig därmed i beroendeställning även till andra människor än sjukvårdspersonal (Butow 

et al, 2010; Garrett et al. 2008; Lin et al. 2015; Krupic, Hellström, Biscevic, Sadic & 

Fatahi 2016; Seo, Kim & Dickerson 2014; Shaw, Zou & Butow 2015). 

3.3.1 Svårigheter med kommunikation genom tolk 

I de flesta granskade studierna framkommer patienternas upplevelser med att ha 

professionella tolkar under vårdmötet (Aelbrecht et al. 2016; Butow et al. 2010; Chiang 

et al. 2015; Garrett et al. 2008; Gurnah et al. 2011; Krupic, et al. 2016; Lin et al. 2015; 

Seo, Kim & Dickerson 2014; Shaw, Zou & Butow 2015; Straiton & Myhre 2017). Flera 

patienter uttryckte uppskattning över tolkens skicklighet för att korrekt översätta och 

förklara komplexa medicinska termer (Butow et al. 2010; Chiang et al. 2015). Vid 

frånvaron av en professionell tolk blev patienterna ledsna, arga, besvikna och 

frustrerade, allt tillsammans med stress och ångest (Krupic et al. 2016). De förväntade 

sig mer än översättning från tolken, såsom emotionellt stöd och råd, då kommunikation 

med tolkar kändes lättare än med sjukvårdspersonal (Butow et al. 2010). 
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Problemen med att använda professionella tolkar var tolkarnas kunskapsnivå och 

tillgänglighet (Butow et al. 2010; Chiang et al. 2015; Garrett et al. 2008; Gurnah et al. 

2011; Krupic et al. 2016). Bristande kunskaper i den medicinska terminologin på 

majoritetsspråket framkommer i flera studier (Krupic et al. 2016; Gurnah et al. 2011). 

Flera patienter i studien av Krupic et al. (2016) beskrev att tolken var försenad, 

missförstod information och uppvisade brist på professionalism. När tolkar var 

närvarande uppgav flera patienter att de kände sig obekväma att ställa frågor, uttrycka 

sina känslor och förhandla i möten. I en rad situationer fick de inte adekvat hjälp från 

tolken på grund av tolkens negativa reaktion. Ytterligare problem var dålig kvalitet på 

tolkning, eftersom vårdgivare bokade tolkar som talade fel språk eller dialekt. Ibland 

behövde tolkar lämna mötet för ett annat uppdrag. Sådana problem gjorde att 

patienterna upplevde att deras förmåner begränsades (Butow et al. 2010; Gurnah et al. 

2011; Krupic et al. 2016). 

3.3.2 Svårigheter med familjemedlemmar som tolkar 

Många av patienterna föredrog hjälp av familjemedlemmar som behärskade 

majoritetsspråket (Aelbrecht et al. 2016; Butow et al. 2010; Chiang et al. 2015; Garrett 

et al. 2008; Grandahl et al. 2015; Krupic et al. 2016; Shaw, Zou & Butow 2015; Straiton 

& Myhre 2017). Exempelvis hade patienterna vuxna barn nära sig som hjälpte till att 

översätta, gav emotionellt stöd och såg till att föräldrarna fick optimal behandling 

(Butow et al. 2010). 

För vissa patienter var nyttjandet av familjemedlemmar som tolkar ett olämpligt 

alternativ på grund av närståendes bristande kunskap inom medicinsk terminologi 

(Aelbrecht et al. 2016; Butow et al. 2010; Garrett et al. 2008; Krupic et al. 2016; Shaw, 

Zou & Butow 2015). Närståendes brist på neutralitet och språkkunskaper kunde påverka 

kommunikationen mellan patienten och vården (Krupic et al. 2016). Känslig 

information, såsom dåliga besked, “skrämmande” fakta om sjukdomen och dess 

behandling överfördes ibland inte till patienten (Aelbrecht et al. 2016; Butow et al. 

2010). De flesta patienter uppgav att de inte ville använda familjemedlemmar som 

tolkar även för att skydda dem från att bli upprörda (Butow et al. 2010). 

3.3.3 Att söka annan hjälp 

Vid frånvaro av andra alternativ, försökte vissa patienter att övervinna språkbarriärer 

genom att söka sig till sjuksköterskor som talade samma språk (Garrett et al. 2008; 
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Shaw, Zou & Butow 2015). Nackdelarna med den typen av hjälp enligt Krupic et al. 

(2016) var att patienterna upplevde att det orsakade stress för båda parter på grund av 

bristande tid och personal (Krupic et al. 2016). Vissa patienter var med om att använda 

telefonöversättning eller datoröversättning under vårdmöten och det resulterade ofta i 

fel i översättningen (Lin et al. 2015). För vissa patienter fungerade kroppsspråk, såsom 

leende eller vänliga handlingar, bättre än verbal kommunikation (Aelbrecht et al. 2016). 

I många studier framkommer att patienterna sökte egen information på internet och 

sociala nätverk samt böcker på sitt eget språk (Butow et al. 2010; Seo, Kim & 

Dickerson 2014; Shaw, Zou & Butow 2015). De vanligaste sätten för många patienter 

att få information var genom familjemedlemmar, vänner, grannar och föreningar eller 

personer som talade samma språk i det lokala etniska samhället (Gurnah et al. 2011; 

Seo, Kim & Dickerson 2014; Straiton & Myhre 2017). 

3.4 Metodologisk aspekt 

I det här kapitlet ska undersökningsgrupperna i de presenterade studierna analyseras 

vidare utifrån antal deltagare i varje studie, kön, modersmål och antal år i det nya 

hemlandet. 

3.4.1 Antal deltagare 

Sammanlagt 536 personer deltog i de tolv studierna som inkluderades i 

litteraturöversikten (Aelbrecht et al. 2016; Butow et al. 2010; Chiang et al. 2015; 

Garrett et al. 2008; Grandahl et al. 2015; Gurnah et al. 2011; Krupic et al. 2016; Lin et 

al. 2015; Seo, Kim & Dickerson 2014; Shaw, Zou & Butow 2015; Straiton & Myhre 

2017; Wiking et al. 2009). Av dessa var 456 patienter och 70 var närstående till 

patienter (föräldrar eller medhjälpare vars relation till patienterna inte angavs i studien). 

Även tio vårdgivare deltog i en fokusgrupp i en av studierna (Garrett et al. 2008). Antal 

deltagare varierade, från 12 till 73, beroende på bland annat datainsamlingsmetod 

(intervjuer eller fokusgrupper). I mixad metod studien (Wiking et al. 2009) fick alla 

deltagare (52 n) svara både på en enkät med öppna frågor. Endast resultat som 

baserades på de öppna frågorna ingick i resultatet. 

3.4.2 Könsfördelning 

Könsfördelningen såg olika ut i studierna och berodde på forskningsfokus. Ett antal 

studier undersökte endast kvinnor (Grandahl et al. 2015; Gurnah et al. 2011; Seo, Kim 

& Dickerson 2014; Straiton & Myhre 2017) eftersom de antingen riktade sig mot 
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kvinnospecifika aspekter (reproduktiv hälsa, graviditet, förlossning och screening för 

livmoderhalscancer) eller studerade social utsatthet i vårdsammanhang just för 

migrantkvinnor. Sammanlagt 134 kvinnor deltog i studierna. Några av forskarna 

eftersträvade att uppnå jämn könsfördelning bland deltagarna (Chiang et al. 2015; 

Krupic et al. 2016), andra angav ingen information om deltagarnas kön (Butow et al. 

2010; Garrett et al. 2008). I de andra artiklarna presenterades könsfördelningen och 

trenden för de kvinnliga deltagarnas prevalens observerades (72 män mot 132 kvinnor) 

(Aelbrecht et al. 2016; Lin et al. 2015; Shaw, Zou & Butow 2015; Wiking et al. 2009). 

Tillsammans med studierna med fokus på kvinnor och artiklarna som presenterade 

jämnfördelat kön bland deltagare, inkluderades 289 kvinnor och 95 män i de valda 

artiklarna. 

3.4.3 Modersmål 

Författarna av de valda artiklarna använde två huvudstrategier: antingen att välja en 

enspråkig undersökningsgrupp, ibland även med en särskild diagnos eller i en specifik 

situation (Chiang et al. 2015; Gurnah et al. 2011; Seo, Kim & Dickerson 2014) eller 

inkludera deltagare från två eller flera minoritetspråkgrupper (Aelbrecht et al. 2016; 

Butow et al. 2010; Garrett et al. 2008; Grandahl et al. 2015; Krupic et al. 2016; Shaw, 

Zou & Butow 2015; Straiton & Myhre 2017; Wiking el al. 2009). 

3.4.4 Antal år i det nya landet 

Antal år som invånare i det nya landet var en viktig aspekt för de flesta forskarna och 

inkluderades i nästan varje studie. Däremot skiljde sig sättet att presentera data på, en 

rad författare delade in alla deltagare i fler grupper (exempelvis, mindre än två år, fem 

till tio år, mer än tio år) (Aelbrecht et al. 2016; Grandahl et al. 2015; Seo, Kim & 

Dickerson 2014; Straiton & Myhre 2017). Andra valde att presentera ett bredare spann 

av antal år (exempelvis 4–34 år) och medelvärde (Krupic et al. 2016; Wiking el al. 

2009). I en studie presenterades bara medianen av antal år i landet för alla deltagare (Lin 

et al. 2015). I några studier presenteras det inte hur länge deltagarna hade befunnit sig i 

det nya landet (Butow et al. 2010; Chiang et al. 2015; Garrett et al. 2008; Shaw, Zou & 

Butow 2015). Bara en studie var intresserad av personer som hade bott i det nya landet 

en ganska lång period (Krupic et al. 2016). Utifrån informationen, som uppvisades i 

studierna, hade deltagarna bott i de nya länderna upp till 40 år. 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva upplevelser i kontakt med vården, hos patienter som 

talar ett minoritetsspråk. Flera patienter i studierna beskrev känslor av utanförskap på 

olika nivåer. För det första, upplevde patienterna brist på relevant information om hur 

vården fungerar och därmed hade de svårt att navigera i det nya vårdsystemet. Även 

brist på tydlig skriftlig och muntlig information på patienternas modersmål om deras 

sjukdom eller tillstånd, samt behandling och dess möjliga påverkan på kroppen, 

upplevdes som bristfällig av de flesta deltagare. Den andra konsekvensen av 

språkhinder var bristande delaktighet. För det första, orsakades detta av patienternas 

oförmåga att uttala sig om sina symtom och upplevelser. För det andra, kunde de inte 

förstå vårdgivare och deras rekommendationer och ordinationer. Bristande delaktighet i 

egen vård och ökat beroende av vårdteamet väckte en rad negativa känslor hos 

patienterna, bland annat maktlöshet, hjälplöshet, stress och ångest.  

En annan negativ upplevelse var en lägre kvalitet på vården jämfört med de patienterna 

som talade majoritetsspråket. Känslan av försämrat vårdkvalitetet uttryckte sig i form av 

felaktig eller otillräcklig behandling som inte var relaterad till bristande kompetens hos 

sjukvården. Även upplevelsen av otillfredsställande bemötande togs upp av patienterna, 

såsom personalens vägran att tala patienternas modersmål trots att de kunde språket. 

Förkortad tid hos läkare då kommunikationssvårigheterna tog mycket tid i anspråk, 

vilket också ledde till bortprioritering av “obekväma” minoritetsspråkspatienter. Även 

positiva upplevelser av bemötande nämndes, framför allt i mötet med personal med 

invandrarbakgrund. Språksvårigheter innebar även missade möjligheter till stöd och 

utbildning både inom och utom vården. Patienterna kunde inte uppleva känslan av 

gemenskap med människor i liknande situationer på grund av att de inte behärskade 

majoritetsspråket. 

Beroendet av personer som kunde hjälpa till med tolkning ledde inte sällan till 

frustration hos patienterna. Professionella tolkar var inte tillgängliga alla gånger, de 

kunde visa ett icke-professionellt förhållningssätt, talade fel språk eller dialekt. 

Patienterna upplevde att sådana situationer försvårade deras kommunikation med 

vårdpersonalen ännu mer. Närstående som tolkade åt patienterna var ofta att föredra 

men sådan hjälp hade sina nackdelar, enligt patienterna. Patienterna upplevde att det 

uppstod svåra etiska dilemman hos både närståendetolk och patient. För att övervinna 
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språkbarriärer och få tillgång till nödvändig information, kände patienterna att de 

behövde använda olika strategier. Det kunde vara internet och övriga elektroniska 

hjälpmedel, föreningar eller familjen och sitt etniska nätverk. 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Upplevelser av utanförskap 

Enligt Socialstyrelsens rapport (2016) gällande landstingens och regionernas 

handlingsplaner, ska den svenska sjukvården sträva efter att vara mer patientcentrerad. 

Det betyder att en patient ska ha en central roll i sin behandling och få vård av hög 

kvalitet och säkerhet. Studiens resultat visar att det fanns utmaningar när det gällde hur 

minoritetsspråkspatienter upplever sin egen roll i vårdprocessen, även i Sverige 

(Grandahl et al. 2015; Wiking et al. 2009). Erfarenhet av att känna sig utanför 

vårdsystemet och sin egen behandling gick som en röd tråd genom de flesta granskade 

studierna (Aelbrecht et al. 2016; Butow et al. 2010; Chiang et al. 2015; Garrett et al. 

2008; Grandahl et al. 2015; Gurnah et al. 2011; Lin et al. 2015; Seo, Kim & Dickerson 

2014; Shaw, Zou & Butow 2015; Straiton & Myhre 2017; Wiking et al. 2009). Känslor 

av maktlöshet, förtvivlan och ångest var de mest förekommande hos patienterna i 

samband med bristande delaktighet och otillräcklig information (Butow et al. 2010; 

Chiang et al. 2015; Garrett et al. 2008). Flera studier runt om i världen som forskat på 

patienter som talar ett minoritetsspråk bekräftar liknande upplevelser. Exempelvis, Calo 

et al. (2015) berättade om spanska patienter i USA vars dubbla efternamn inte blivit 

registrerade i journalen korrekt. Patienterna kände sig frustrerade i sådana situationer då 

de bokstavligen befann sig utanför vårdsystemet och inte kunde boka ett besök eller 

hämta medicin på apoteket. Patienterna i studien av Calo et al. (2015) upplevde brist på 

information och dokumentation på det egna språket, precis som de flesta deltagare i 

studiernas resultat (Butow et al. 2010; Grandahl et al. 2015; Lin et al. 2015; Seo, Kim & 

Dickerson 2014; Shaw, Zou & Butow 2015; Straiton & Myhre 2017). Liknande 

situationer förekommer även i Sverige, enligt litteraturstudiens resultat, trots den tydliga 

lagstiftningen om informationens tillgänglighet och anpassning till varje individ 

(Grandahl et al. 2015; Krupic et al. 2016; Wiking et al. 2009). 

Även dålig självkänsla, depression och oro på grund av oförmåga att tala för sig själv 

nämndes ofta i studierna som ingick i resultatet (Butow et al. 2010; Chiang et al 2015; 

Grandahl et al. 2015; Gurnah et al. 2011; Shaw, Zou & Butow 2015; Wiking et al. 

2009). Även Jowsey (2011) bekräftar detta. Diabetessjuka deltagare i studien upplevde 
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svårigheter med att visa till sjuksköterskor att de var “duktiga” patienter och experter på 

sin sjukdom och egenvård. Problemet var språksvårigheter och ledde till att patienternas 

självkänsla påverkades negativt. 

Författarna till studien anser att sjuksköterskans roll blir ännu viktigare vid 

kommunikation med patienter som talar minoritetsspråk eftersom de befinner sig i en 

mer utsatt position jämfört med patienter i samma tillstånd som talar majoritetsspråk. 

Patienternas upplevelser av utanförskap stämmer överens med Orlandos begrepp av 

“ångest på grund av otillfredsställda behov” (Orlando 1990). Det är sjuksköterskans 

ansvar, enligt teoretikern, att förstå patienternas behov oavsett om denne uttalar 

behoven på ett direkt sätt eller inte, och försöka bemöta dem utifrån sina möjligheter. 

Dahlberg & Segesten (2010) poängterar att det är vårdens och bland annat 

sjuksköterskans uppgift att främja inte bara säker vård utan även patientens 

välbefinnande. Välbefinnandet uppnås bland annat genom att tillgodose patienternas 

delaktighet - deras rättigheter, inflytande, självbestämmande och ansvar inom hälso- och 

sjukvården (Dahlberg & Segesten 2010). 

4.2.2 Upplevelser av försämrad vårdkvalitet 

Den svenska sjukvården rankas som en av de bästa i världen på grund av sin höga 

standard, gällande kvalitet och patientsäkerhet (Davis, Stremikis, Schoen & Squires 

2014). Författarna till denna studie anser att “dålig vårdkvalitet” ofta blir ett subjektivt 

begrepp, då alla patienter har sina referensvärden, baserade på sin kulturella bakgrund 

och tidigare erfarenheter. Upplevelsen att patienterna fick bättre vård än i sitt hemland 

framkom i de granskade studierna. Emellertid kan språkförbistring försämra den 

upplevda vårdkvaliteten oavsett sjuksköterskans medicinska kompetens (Butow et al. 

2010; Garrett et al. 2008; Grandahl et al. 2015; Gurnah et al. 2011, Wiking et al 2009). 

Frågan om den upplevda försämringen i kvalitet på grund av språksvårigheter blir ännu 

mer aktuell när det gäller minoritetspatienter med kroniska sjukdomar vars 

välbefinnande ytterst är beroende av fullständig information och rätt egenvård. Clayton-

Platt, Manias och Dunning (2014) forskade om utländska diabetespatienter i Australien 

och visade att patienterna upplevde kvaliteten och volymen på medicinsk information 

som låg. Detta ledde till bristande följsamhet och felaktig självmedicinering och 

egenvård och en känsla av djup besvikelse hos patienterna. 
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Enkla missförstånd om det nya vårdsystemet och sin egen diagnos, kunde påverka 

patientens upplevelse av vårdens kvalitet negativt, som studierna i översikten visar 

(Butow et al. 2010; Gurnah et al. 2011; Seo, Kim & Dickerson 2014; Straiton & Myhre 

2017). Shadmi (2014) bekräftar detta: forskaren jämförde rysktalande patienters 

bedömning av vårdkvalitet när det gällde övergång från sluten vård till så kallad 

kommunal sjukvård i Israel, med patienter som talar hebreiska. Forskaren upptäckte att 

de rysktalande patienterna upplevde att vårdens kvalitet var mycket lägre och en av de 

mest nämnda orsakerna till det var att patienter som talade minoritetsspråk ofta inte 

förstod anledningen till övergången. Detta visade att språkets roll i patienters 

upplevelser av vårdens kvalitet var avgörande. 

I många av de granskade studierna framkommer det att en migrants kultur, tro samt 

tidigare vårderfarenheter kunde leda till negativa upplevelser av vården i det nya landet 

(Butow et al. 2010; Lin et al. 2015; Seo et al. 2014; Straiton & Myhre 2017; Wiking et. 

al 2009). Författarna anser att sjuksköterskan ska identifiera problemet, fokusera på de 

aspekter som patienten inte kan lösa utan hjälp och agera utifrån sina möjligheter. Enligt 

Orlando (1990) ska sjuksköterskan se hela bilden och alla problem som spelar in. 

Orlando understryker att det är viktigt att ta hänsyn även till patientens bakgrund. Det 

kan sjuksköterskan uppnå genom att först acceptera att en patient är i en utsatt position 

och har ett problem. Vidare ska han eller hon vara uppmärksam på patientens beteende 

och känna igen “rop på hjälp” trots att det inte är uttalat (Orlando 1990).  

4.2.3 Upplevelser av beroende av hjälp med tolkning 

Flertalet patienter i föreliggande litteraturstudies resultat hade ofta haft både positiva 

och negativa upplevelser av användandet av professionella tolkar i kontakt med vården 

(Aelbrecht et al. 2016; Butow et al.  2010; Chiang et al. 2015; Garrett et al. 2008; 

Gurnah et al. 2011; Krupic et al. 2016; Lin et al. 2015; Seo, Kim & Dickerson 2014; 

Shaw, Zou & Butow 2015; Straiton & Myhre 2017). Patienterna upplevelse av tolkens 

skicklighet med den medicinska terminologin var positiv (Butow et al. 2010; Chiang et 

al. 2015). Däremot var bristen på säker tillgång till tolkar och deras ibland bristande 

kunskapsnivå negativa faktorer (Butow et al. 2010; Chiang et al. 2015; Garrett et al. 

2008; Gurnah et al. 2011; Krupic et al. 2016). Krupic et al. (2016) belyser att känslor av 

frustration, besvikelse, sorg, ilska och ångest var vanliga vid frånvaron av en 

professionell tolk. Patienterna upplevde ibland försvårad vårdkommunikation på grund 

av en bristande professionalism hos auktoriserad tolk och problem med fel språk eller 
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dialekt. Användandet av en professionell tolk som inte talade samma språk eller dialekt 

som patienten resulterade i otillräcklig kommunikation (Krupic et al. 2016). De negativa 

aspekterna som framkom med användandet av professionell tolk stämmer överens med 

tidigare studier. Det är tydligt att tolkens begränsade översättningsförmåga kunde leda 

till att både patienterna och sjuksköterskorna fick felaktig information. Känsliga ämnen 

blev svårare att förmedla (Hadziabdic & Hjelm 2014; Hadziabdic, Heikkila, Albin & 

Hjelm 2009). Tolkens bristande tillgänglighet orsakade förseningar i vårdkedjan, till 

exempel ledde detta till ökad vistelsetid hos patienter på sjukhus i vissa situationer (Ali 

& Watson 2018). Enligt Orlandos interaktionsteori förekommer oro ofta hos patienter 

under sjukhusvistelsen om deras behov inte tillfredsställs. Därför är det viktigt att 

patientens tillstånd och behov iakttas så snabbt som möjligt (Orlando 1990). Adekvat 

tolkinsats, framför allt bättre medicinsk kunskap hos tolkar, anser författarna vara 

viktigt att åtgärda. 

I resultatet framkom att då familjemedlemmar användes som icke-professionella tolkar 

förde det med sig flera risker såsom brister i språk-och/eller kunskaper om medicinsk 

terminologi (Aelbrecht et al. 2016; Butow et al. 2010; Garrett et al. 2008; Krupic et al. 

2016; Shaw, Zou & Butow 2015), brist på neutralitet samt att informationen blev 

filtrerad när det gällde känsliga ämnen (Aelbrecht et al. 2016; Butow et al. 2010; Krupic 

et al. 2016). Detta stämmer överens med en tidigare forskning av Hadziabdic och Hjelm 

(2014) om oväntade patientbesök på sjukhus exempelvis, då det sällan fanns tillgång till 

professionella tolkar. I sådana fall användes generellt en familjemedlem som tolk. 

Patienterna upplevde det som en nackdel på grund av ofullständig översättning. De 

kände även oro för att familjemedlemmar inte hade sekretessplikt, inte behärskade 

majoritetsspråket till fullo och saknade medicinska kunskaper. Vidare upplevde 

patienterna att de själva inte kunde förmedla ett känsligt meddelande i närvaro av 

familjemedlemmar, till exempel om närstående var av det motsatta könet (Hadziabdic & 

Hjelm 2014). 

Flertalet patienter i föreliggande litteraturstudies resultat har använt olika strategier för 

att överbrygga språkbarriärer såsom att söka information på internet, fråga vänner, 

vända sig till föreningar och böcker på eget språk (Butow et al. 2010; Gurnah et al. 

2011; Seo, Kim & Dickerson 2014; Shaw, Zou & Butow 2015; Straiton & Myhre 

2017). I överensstämmelse med annan forskning var användbara redskap framför allt 
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tidningar på patientens modersmål, översatta hälsoprodukter som broschyrer och 

telefonhjälplinjer för migranter (Tsai & Lee 2016). 

Författarna anser att sjuksköterskan ska kunna arbeta med utgångspunkt i patientens 

behov, tillgodose patientens rättigheter samt se till att kommunikationen fungerar åt 

båda håll. Sjuksköterskan ska även vara nyfiken på vilka hjälpmedel utanför vården som 

kan finnas för patienter med språksvårigheter och informera om dem vid behov. 

4.3 Metodologisk diskussion 

Trots att alla de valda artiklarna utforskade samma ämnesområde - upplevelser av 

språksvårigheter i kontakt med vården - skilde sig deras sätt att beskriva 

undersökningsgrupper. Litteraturstudien granskar på vilket sätt artiklarna presenterar 

sina undersökningsgrupper utifrån antal deltagare, deras kön, modersmål, samt antal år 

som invånare i de nya länderna. Vid granskning av undersökningsgrupper i kvalitativa 

empiriska studier användes rekommendationer av Polit och Beck (2017). För det första 

ska bakgrunden och sammanhanget av studien vara tydligt beskrivna och ge grund till 

inklusionskriterier till studien. Sammanhanget avgör vilka deltagare som är mest 

informationsrika och som därmed kan bidra till förståelsen av fenomenet mest (Polit & 

Beck 2017). 

Ju smalare temafokuset i studien var, desto mer fullständigt och detaljerat beskrev 

forskarna sammanhanget och desto lättare var det för läsaren att få en bild av potentiella 

deltagare (Butow et al. 2010; Chiang et al. 2015; Gurnah et al. 2011; Seo, Kim & 

Dickerson 2014), bland annat när det gäller deras kön, modersmål och antal år som 

migranter. Exempelvis, var Chiang et al. (2015) intresserade just av patienter med 

cancer som bodde i Australien och pratade Mandarin (landets största minoritetsspråk). 

Forskarna ansåg att en nackdel med tidigare studier var att flera etniska minoriteter 

inkluderades och därmed var det svårt att identifiera särskilda behov för varje 

språkgrupp. Forskarna strävade även efter jämn könsfördelning bland sina deltagare. 

Detta anser författarna till litteraturstudien vara en styrka eftersom det hjälper till att få 

en helhetsbild. Ett annat exempel är studien av Seo, Kim och Dickerson (2014) där de 

förklarade varför det var viktigt att undersöka utländska och särskilt koreanska kvinnor 

när det gällde deras förlossningsupplevelser i USA och presenterade även en utförlig 

bakgrund om koreansk kultur, språk och dess betydelse vid graviditet och förlossning. 
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Härmed lades fokus i studien både på ett visst kön och ett visst språk och ledde till ett 

unikt resultat för denna språkgrupp av kvinnligt kön. 

De flesta studierna i litteraturöversikten beskrev att patienter som talade ett 

minoritetsspråk i allmänhet upplevde problem vid kontakt med sjukvården. Detta ledde 

till att undersökningsgrupperna oftast blev väldigt heterogena, framför allt när det gällde 

modersmål och antal år i landet (Garrett et al. 2008; Grandahl et al. 2015; Wiking et al. 

2009). Oftast blev även könsfördelningen ojämn, och det gavs ingen förklaring till detta. 

Forskarna diskuterade oftast inte eventuell påverkan av ojämn könsfördelning på 

resultatet. Garrett et al. (2008) undersökte 59 personer, inte bara patienter utan även 

vårdgivare, med sju olika språkgrupper (från asiatiska till sydeuropeiska språk) och 

ännu fler dialekter, utan att ange kön hos sina deltagare. Studien bidrar definitivt till den 

generella bilden av upplevelser hos patienter som talar minoritetsspråk, men 

överförbarheten blir svår att bedöma. 

Ingen av de valda studierna ställde ett visst antal år i landet som en inklusionskriterie. 

Däremot valde vissa forskare att tydligt beskriva egenskaper hos deltagare. Exempelvis, 

i Aelbrecht et al. (2016) gjordes en gradering av antal år som deltagarna hade bott i 

Belgien och placerade deltagarna i olika grupper, vilket vid resultatanalys hjälpte till 

med att se skillnader i upplevelser mellan nyanlända och de som hade bott i landet ett 

visst antal år. Undersökningsgruppen anses som informationsrik av författarna till 

föreliggande studie. 

Ett exempel med lika stor språklig variation bland deltagarna är studien av Grandahl et 

al. (2015) men till skillnad från Aelbrecht et al. (2016) var inklusionskriterierna väldigt 

få, trots att studien bara fokuserade på kvinnor. Fokusgrupperna var väldigt heterogena 

när det gällde språket och antal år i Sverige (Grandahl et al. 2015). Denna aspekt leder 

till att studiens fenomen undersöks från “migrantkvinnors” perspektiv. Kvinnornas 

språkliga och kulturella bakgrund samt antal år i Sverige varierade. Begreppet 

“migrantkvinnor”, anser författarna till föreliggande studie, är ganska brett och 

resultatets överförbarhet kan ifrågasättas. 

Den tredje aspekten enligt Polit och Beck (2017) är lämpligt antal deltagare och om 

forskare indikerade att saturation uppnåddes. Saturation definieras som datainsamling 

till den punkt då ingen ny information från deltagare kan framkomma. Begreppet 
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“lämplighet” är beskrivet väldigt brett i litteraturen: ett lämpligt eller tillräckligt antal 

deltagare i undersökningsgruppen förser data utan så kallade “tunna fläckar”. När 

saturationen är uppnådd har även lämpligheten i antal deltagare uppnåtts, anser Polit 

och Beck (2017).  Ingen av de valda studierna resonerade kring antal deltagare och gav 

ingen information om saturationen uppnåddes. Antal deltagare i sin tur var väldigt 

varierande trots samma datainsamlingsmetoder. 

Slutligen, rekommenderar Polit och Beck (2017) att granska hur nyckelegenskaper hos 

deltagarna är presenterade i studien. En fullständig beskrivning av deltagare och 

sammanhanget tillåter författarna att utvärdera resultatets överförbarhet. 

Ett exempel på en väldigt utförlig beskrivning av deltagarnas egenskaper är studien av 

Straiton och Myhre (2017) som fokuserade på svårigheter med navigering inom den 

norska primärvården hos thailändska och filippinska kvinnor. Författarna angav många 

uppgifter som inte hade någon relation till studiens syfte. Däremot saknades det en 

förklaring till varför just filippinska och thailändska kvinnor valdes, det vill säga varför 

just deras kön och språk var intressanta för studien. Det fanns inte heller någon 

anknytning till de övriga uppgifterna hos deltagarna och metoden. Forskarna ställde 

aldrig några frågor, som var specifika just för den gruppen. Hela studiedesignen skulle 

kunna vara riktad mot migranter av båda könen med odefinierad språkbakgrund och 

deras navigering inom vårdsystemet. Författarna till föreliggande studie kan dra 

slutsatsen att den fullständiga beskrivningen av forskningsgrupperna gjorde för att 

underlätta bedömning av resultatets överförbarhet. 

4.4 Metoddiskussion 

Litteraturstudien har genomförts med en deskriptiv design, vilket rekommenderas av 

Polit och Beck (2017), då det ansågs vara relevant och lämpliga till litteraturstudiens 

syfte. Litteraturstudiens resultat baseras på tolv vetenskapliga artiklar, som gav en 

sammanfattning av hur patienter som talar ett minoritetsspråk upplevde sin kontakt med 

vården. Databaserna PubMed och CINAHL har valts och använts för att söka fram 

artiklarna. Det sågs som en styrka eftersom de var lämpliga för vårdvetenskap, medicin 

och omvårdnadsforskning. Med hjälp av IMRAD-format kunde författarna försäkra sig 

om studiens vetenskapliga kvalitet enligt Polit och Beck (2017). Tidsbegränsningen i 

både PubMed och CINAHL angavs till publikationsår 2008-2018, vilket ansågs lämplig 

utifrån studiens syfte eftersom fokus var mänskliga upplevelser och känslor som inte 
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förändras över tid. Enligt Polit och Beck (2017) bör litteraturstudier grundas på aktuella 

studier. De booleska termerna AND och OR användes enligt Polit och Beck (2017) för 

att specificera sökningen och exkludera irrelevanta artiklar. Sökorden och 

begränsningarna användes för att få ett resultat som med störst sannolikhet kunde 

besvara syftet och frågeställningarna. Det fanns däremot en risk för att flera relevanta 

artiklar inte visades i sökningsresultatet, vilket ansågs vara en svaghet. Eftersom samma 

sökord användes i båda databaserna framkom det en svaghet i form av dubbletter. Att 

använda endast artiklar som fanns fritt tillgängliga via Högskolan i Gävles databas sågs 

som en svaghet. Det kunde begränsa tillgången till artiklar som svarade på syftet och 

frågeställningarna. Samtliga artiklar var skrivna på engelska, vilket inte är författarnas 

modersmål och det kunde ses som en svaghet, eftersom det kunde finnas risk för 

misstolkning. För att eliminera risken, diskuterade författarna artiklarnas resultat 

tillsammans och det kunde inte påvisas några stora skillnader i slutsatser.  

Vid analysen användes färgkodning för att identifiera samstämmigheter och olikheter i 

teman och få mer noggrannhet i sammanställningen av studiens resultat (Polit & Beck 

2017), vilket ansågs vara en styrka. För att få en översikt av resultatet och den 

metodologiska aspekten vid studiens analys, användes tabeller. Med hjälp av tabellerna 

lät författarna sammanfatta resultatet på ett systematiskt sätt, vilket gjorde det hela 

överskådligt. 

Det var både till nackdel och fördel att studierna i översikten var genomförda i olika 

länder och undersökte olika vårdsystem, med sina specifika traditioner både vid 

behandling och bemötande. Styrkan var att det gav en helhet till litteraturstudien, 

svagheten var i sin tur att vissa fynd inte kunde vara applicerbara exempelvis i Sverige. 

Framförallt gällde det upplevelser av bemötande då Sverige har väldigt höga standarder 

och tydliga riktlinjer. En annan svaghet var att inte alla studier var specifikt 

språkfokuserade utan täckte flera aspekter av migranthälsa, som kulturella och etniska 

skillnader och deras påverkan på patienternas upplevelser. Å andra sidan kunde det 

anses som en styrka eftersom författarna kunde se helheten i patienternas upplevelser 

och ge förslag till framtida studier. 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnaden 

Sjuksköterskor i hela världen träffar, på grund av ökande migration, allt fler patienter 

med en annan språkbakgrund än sin egen. Det kan ibland vara lätt att förstå de 
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uppenbara språkrelaterade utmaningarna hos patienten, men det finns även subtila 

aspekter som vården bör ta bättre hänsyn till och som beskrivs i litteraturstudien. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att examensarbetet bör kunna bidra till 

ökad förståelse och kunskap för omvårdnadsarbetet om hur patienter som talar 

minoritetsspråk upplever sin kontakt med vården. Kunskap om vilka utmaningar och 

ångestskapande moment som eventuellt kan finnas hos en minoritetsspråkig patient kan 

hjälpa sjuksköterskan att förutse och förebygga språkrelaterade problem, när det är 

möjligt, och därmed minska de negativa upplevelserna hos denne. 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna anser att språksvårigheternas påverkan på patienternas upplevelser i 

studierna ibland är svår att särskilja från inflytandet av deras kultur och förväntningar på 

vården. Ibland kan patienterna själva förväxla de två begreppen. De jämför med hur 

vårdsystemet fungerar i deras urspungsland och känner sig icke-förstådda och icke-

sedda om de inte får en likartad behandling som hemma. En kvantitativ studie av 

Maesschalk, Deveugele och Willems (2011) visar dock att språkhinder hos patienter har 

ett större samband med deras ökade oro om sin vård än med deras kulturella bakgrund 

eller andra aspekter. Denna studies resultat är ett till argument för att genomföra fler 

kvalitativa studier som är strikt språkfokuserade för att undvika vidare substitution av 

dessa begrepp. Författarna anser att det även bör genomföras fler segmenterade studier 

som riktar sig mot särskilda språkgrupper bland patienter. 

4.7 Slutsats 

Språksvårigheter hos en patient som talar minoritetsspråk kan leda till en rad negativa 

upplevelser, framförallt en känsla av utanförskap och bristande delaktighet i sin vård. 

Språkbarriärer placerar patienten i en beroendeposition av människor som hjälper till 

med tolkning och kan resultera i upplevelser av sämre vårdkvalitet jämfört med 

patienter som talar majoritetsspråk. Det är viktigt att som sjuksköterskan vara lyhörd 

och se till att kommunikationen fungerar i varje vårdmöte med patienter som talar 

minoritetsspråk. 

 

 

 



 

26 

 

5. Referenser 

* = Artiklar som använts till litteraturstudies resultat 

*Aelbrecht, K., Pype, P., Vos, J. & Deveugele, M. (2016). Having cancer in a foreign 

country. Patient Education & Counseling, 99 (10), 1708-1716. 

doi:10.1016/j.pec.2016.05.010. 

Ali, P. A. & Watson, R. (2018). Language barriers and their impact on provision of care 

to patients with limited English proficiency: Nurses’ perspectives. Journal Of Clinical 

Nursing, 27(5/6), e1152-e1160. doi:10.1111/jocn.14204. 

* 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. Supportive Care In 

Cancer, 18(2), 281–290. doi:10.1007/s00520-010-0817-x. 

Calo, W.A., Cubilos, L., Breen, J., Hall, M. Rojas, K.F., Mooneyham, R., Schaal, J., 

Hardy C.Y., Dave, G., Jollez, M.P., Garcia, N., Reuland, D.S. (2015). Experiences of 

Latinos with limited English proficiency with patient registration systems and their 

interactions with clinic front office staff: an exploratory study to inform community-

based translational research in North Carolina. BMC health services research, 15 (2), 

DOI: 10.1186/s12913-015-1235-z. 

*Chiang, Y-C., Collins, A., Chopra, P., Ti, L., Eng-Seong, T. & Couper, J.W. (2015). 

Understanding the experiences of Mandarin-speaking patients diagnosed with life-

threatening cancer in Australia. Palliative & Supportive Care, 13(5), 1317-1323. 

doi:10.1017/S1478951514001175. 

Claydon-Platt, K., Manias, E., Dunning, T. (2014). The barriers and facilitators people 

with diabetes from a nonEnglish speaking background experience when managing their 

medications: a qualitative study. Journal of clinical nursing, 23 (15-16), DOI: 

10.1111/jocn.12501.                                                    
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Bilaga 1 

Tabell 3. Sammanfattning av använda artiklar i resultatet gällande författare, syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 

Seo, Kim & 

Dickerson 

  

  

Att förstå koreanska immigrantkvinnors 

gemensamma erfarenheter och användning 

av USAs hälso- och sjukvårdstjänster 

under graviditet och förlossning 

 

Kvinnorna kände att de gått vilse i den nya sjukvårdsmiljön, bland annat på grund av språkhinder. 

Språkrelaterade problem vid prenatala läkarbesök och vid inläggning inför förlossningen ledde till 

bristande kontroll över situationen samt ouppfyllda förväntningar på att ha en bra relation och 

emotionellt stöd av vårdpersonal. Förekomst av otillgängliga tolktjänster orsakade 

kommunikationsproblem framför allt under förlossningarna och en känsla av bristande delaktighet hos 

kvinnorna. Beroende av annans hjälp vid kommunikationsproblem togs upp. Det kändes bäst för 

kvinnorna att lita på vårdpersonalen för beslutfattande 

Shaw, Zou & 

Butow 

Att utforska erfarenheter av beslutsfattande 

inom vård hos cancerpatienter och 

närstående med kinesisk, arabisk och 

grekisk bakgrund i Australien.  

Deltagarna hade delade känslor kring kommunikationen med vården, från aktivt involverande oavsett 

språkhinder, till icke-delaktighet i vården. Hälften av deltagarna meddelade brist på information, både 

allmänt om cancer och om det egna medicinska tillståndet. Informationen på majoritetsspråk ansågs 

vara mer fullständig och uppdaterad än den som fanns på flera minoritetsspråk. 

Wiking, Saleh-

Stattin, Johansson 

& Sundquist 

Att utforska patientens erfarenheter och 

reflektioner avseende vårdpersonal inom 

primärvården i Stockholm. 

 

Effektiv kommunikation och anpassat förmedlande av information var viktig när det gällde personernas 

tillfredsställelse med vården och bemötandet. Tolkens roll ansågs som extra viktig och främjade bättre 

förståelse mellan vårdpersonal och deltagarna. Tolkens uppgift, enligt deltagarna var att göra patientens 

roll i vårdsamtalet central. 

Aelbrecht, Pype, 

Vos & Deveugele 

Att få bättre insikt i vad det innebär att 

vara cancersjuk i ett främmande land och 

att identifiera förväntningar och 

erfarenheter hos patienterna. 

 

Patienterna upplevde att bristande språkkunskaper utgjorde kommunikationssvårigheter i varje stadium 

av sjukdomsprocessen. Kombinationen av bristande kunskaper om sjukdomen och oförmåga att erhålla 

kunskap på det nya språket gjorde att patienterna blev särskilt utsatta. Vid kommunikationsproblem 

kände sig deltagarna tvungna att söka annan hjälp. Deltagarna upplevde att de behövde förlita sig på 

icke-verbal kommunikation.    



 

 

Krupic, Hellström, 

Biscevic, Sadic & 

Fatahi 

Att undersöka erfarenheter hos en grupp 

migranter angående deras interaktioner 

med primärvård med hjälp av tolk. 

 

Deltagarnas höga förväntningar på tolken uppfylldes inte alltid. Förseningar, bristande kunskap inom 

medicinsk terminologi nämndes bland de problem som uppstod. Personerna kände sig ledsna, arga, 

besvikna, stressade och ångestfyllda när tolken visade brist på professionalitet. Även hjälp med 

tolkning från vårdpersonal och familj orsakade problem enligt deltagarna (stress hos medhjälpande 

vårdpersonal och brist på medicinsk kunskap hos familjemedlemmar). 

Garrett, Dickson, 

Young, Whelan & 

Forero 

Att använda kvalitativ forskning för att 

skapa en uppfattning om kulturell 

kompetens hos sjukvårdspersonal baserad 

på patientupplevelser inom akutsjukvård.  

Känslor av maktlöshet var dominerande hos deltagarna. Problem uppstod vid omvårdnad, 

administration, medicinering och behandling. Professionella tolkar upplevdes som den bästa lösningen 

för att bryta språkbarriärer. Känslor av samhörighet med tvåspråkig vårdpersonal och personal med 

invandrarbakgrund lyftes. Frustration upplevdes om personalen vägrade att prata med personerna på det 

gemensamma språket. 

Chiang, Collins, 

Chopra, Ti, Eng-

Seong & Couper 

Att förstå erfarenheter hos en stor 

minoritetsgrupp av Mandarintalande 

patienter med cancer efter diagnostisering 

och behandling med fokus på att utreda om 

kulturella eller lingvistiska faktorer 

påverkade vårdens kvalitet. 

Deltagarna upplevde att språkhinder begränsade deras förståelse av sjukdomen och hindrade deras 

möjlighet att få tillgång till kvalificerad vård och adekvat stöd, samt att få information om deras 

tillstånd. Kommunikation med vården ansågs vara direkt beroende av tolkens kompetens och/eller 

familjemedlemmarnas majoritetsspråksnivå. 

 

Lin, Brown, Yu, 

Yang, Wang, 

Schrock, Bodomo, 

Yang, Yang, Nehl, 

Tucker & Wong 

Att bedöma upplevelser av hälso- och 

sjukvård och hinder för tillgången till 

sjukvård bland afrikanska invandrare i 

Guangzhou, Guangdong-provinsen, Kina 

 

Alla deltagarna upplevde språkproblem som det största hindret för att få tillgång till sjukvården. I brist 

på nödvändig information tilläts de inte ta egna beslut om sin vård. Deltagarna kände sig 

bortprioriterade på grund av sin språkliga och etniska bakgrund. Bristen på tid och vårdpersonal 

förhindrade en bra relation. 

 

Gurnah, 

Khoshnood, 

Bradley & Yuan 

Att undersöka de reproduktiva 

hälsoupplevelserna hos somaliska Bantu-

kvinnor i Connecticut för att identifiera 

Somaliska Bantukvinnor upplevde positiva interaktioner med vårdpersonal. Känslan av maktlöshet och 

bristande kontroll förekom när deltagarna fick felaktig behandling orsakad av dålig kommunikation. 

Kvinnorna kände sig beroende av den enda engelsktalande personen från deras språkgrupp i området 



 

 

potentiella hinder för vård som upplevs av 

marginaliserade populationer. 

och var tvungna att vända sig till denne för hjälp med tolkning. 

Straiton & Myhre Att utforska utmaningarna som thailändska 

och filippinska immigrantkvinnor möter 

när de lär sig navigera inom det norska 

primärvårdssystemet, samt strategier de 

använder. 

Personerna upplevde svårigheter vid navigering inom primärvården i det nya landet. Vissa var 

omedvetna om sin rätt till tolk. De flesta kvinnorna önskade mer information på sitt eget språk. 

 

Grandahl, Tydén, 

Gottvall, 

Westerling & 

Oscarsson 

Att utforska invandrarkvinnors 

erfarenheter och synpunkter på 

förebyggandet av livmoderhalscancer, 

screening, HPV-vaccination och 

kondomanvändning. 

Kvinnorna upplevde svårigheter med att kontakta sjukvården på grund av språkhinder och kände sig 

beroende av hjälp med tolkning av kallelser och övrig medicinsk information. I övrigt hade de en 

positiv inställning till tillgången på kvinnors hälso- och sjukvård, där de blev väl mottagna av 

sjukvårdspersonal. 

 

Butow, Sze, Dugal-

Beri, Mikhail, 

Eisenbruch, Jefford, 

Schofield, Girgis, 

King, & Goldstein 

Att identifiera ouppfyllda vårdrelaterade 

behov samt kommunikationsproblem hos 

immigranter som hade utvecklat cancer 

samt faktorer associerade med de 

utmaningarna. 

Deltagarna upplevde känslan av frustration och maktlöshet eftersom de inte kunde förstå skriftlig och 

muntlig information från vårdgivare. De kände sig “alienerade” och “avstängda”, att de befann sig i “en 

bubbla” och var vittne till sin egen vård. Några deltagare var missnöjda för att vårdpersonalen inte 

ansträngde sig för att skapa bättre kommunikation med dem. Deltagarna upplevde även påverkan på 

fysisk hälsa på grund av att de inte förstod läkarnas ordination korrekt eller inte kunde ange fullständig 

information om sitt tillstånd. 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Tabell 4. Metodologisk aspekt 

Nr Författare, 

publikationsår 

och 

studieland 

Titel Ansats/ ev. 

design 

Undersökningsgrupp 

 

 

 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

1 Seo, Kim & 

Dickerson, 

2014 

USA 

  

Korean Immigrant 

Women’s Lived 

Experience of 

Childbirth in the 

United States 

  

Kvalitativ 

ansats/ 

Deskriptiv 

design 

 

 

15 koreanska kvinnor, koreanskfödda, 29–42 år, gifta 

och upplevt förlossning i USA inom de senaste 5 

åren. 87% hade universitetsutbildning. Antal år i 

USA: <2 år - 1 deltagare, 2–5 år - 4 deltagare, 5–10 

år -7, >10 år – 3 

Semistrukturerade 

intervjuer (60–90 min).  

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

analys i sju steg 

(Diekelman, Allen & 

Tanner) 

 

 

2 Shaw, Zou & 

Butow, 

2015 

Australien 

Treatment decision 

making experiences 

of migrant patients 

and their families in 

Australia 

Kvalitativ 

ansats/ 

Explorativ 

design 

73 patienter och 18 medhjälpare, 27 män och 64 

kvinnor, första eller andra generationens invandrare. 

Kinesiska (Kantonesiska eller mandarin), grekiska, 

arabiska som modersmål. Deltagarna rekryterades 

från cancerstödgrupper och tre öppenvårdskliniker i 

Sydney. Patienterna skulle antigen ha varit 

diagnostiserade med cancer under de tre föregående 

åren eller ha tagit hand om en cancerpatient under tre 

år. Ålder: 6 under 40 år, 18 mellan 40–49 år, 25 

mellan 50–59, 25 mellan 60–69 och 13 - över 70 år 

gamla 

Fokusgrupper (14 st) 

(90 min) och 

semistrukturerade 

intervjuer (21) (40 

min). 

Tematisk analys 

baserad på grounded 

theory 

3 Wiking el al, 

2009 

Sverige 

Immigrant patients’ 

experiences and 

reflections pertaining 

Explorativ 

mixmetod av 

kvalitativ & 

52 (23–88 år), patienter (16 från Chile, 

9 från Iran och 27 från Turkiet)   

Frågeformulär och 

öppna frågor  

Beskrivande 

statistiska analyser 

med hjälp av STATA 



 

 

to the consultation: a 

study on patients 

from Chile, Iran and 

Turkey in primary 

health care in 

Stockholm, Sweden 

kvantitativ 

ansats 

(deskriptiv 

design) 

Antal år i Sverige 2–34 år (11 män, 41 kvinnor). 

Talar modersmålet hemma. 

 

 

på kvantitativ studie 

/Tematisk analys på 

kvalitativ kontent 

(Graneheim & 

Lundman)  

4 Aelbrecht et al.,  

2016 

Belgien 

Having cancer in a 

foreign country 

Kvalitativ 

ansats/ 

Deskriptiv 

design 

30 vuxna cancersjuka patienter, (9 män, 21 kvinnor) 

icke-västeuropeer, amerikaner eller australiensare. 15 

länder (presenteras detaljerat i studien). 9 

åldersgrupper (25 till 70 år). Antal år i Belgien <1 år 

- >30 år (flera kategorier: under 1 år - 1 deltagare, 1–

5 år - 4 deltagare, 5-10 - 4 deltagare, 10–15 år - 1, 20-

25 - 1, 25-30 - 2, mer än 30 - 4, födda i Belgien - 2, 

information saknades - 9. Specific cancertyp 

presenteras i studien. 

Semistrukturerade 

face-to-face intervjuer 

Constructivist 

grounded theory, 

constant komparativ 

metod (Charmaz) 

5 Krupic et al., 

2016 

Sverige 

 

Difficulties in using 

interpreters in clinical 

encounters as 

experienced by 

immigrants living in 

Sweden. 

Kvalitativ 

ansats/ 

Explorativ 

design 

24 immigranter från Bosnien och Herzegovina, 

Kroatien, Kosovo, Somalia. 12 män (41-76 år), 12 

kvinnor (44-76). Antal år i Sverige 16-40. 21 

arbetslösa, 3 anställda. 

 

Fokusgrupper, 

semistrukturerade 

intervjuer, fyra grupper 

med sex deltagare i var 

(90–120 min) 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

(Graneheim & 

Lundman) 

6 Garrett et al., 

2008 

Australien 

 

 

What do non-

English-speaking 

patients value in 

acute care? Cultural 

competency from the 

patient’s perspective: 

a qualitative study 

Kvalitativ 

ansats. 

Grounded 

theory 

49 patienter och 10 vårdgivare med begränsad 

engelska. Patienter med arabiska, italienska, 

vietnamesiska, kinesiska (mandarin och 

kantonesiska), kroatiska, serbiska och spanska som 

modersmål. Kön ej angivet. 

 

Telefonbaserad 

undersökning på större 

population resulterade i 

sju språkspecifika 

fokusgrupper. 

 

Constructivist 

grounded theory 

approach (Charmaz) 



 

 

7 Chiang et al., 

2015 

Australien 

Understanding the 

experiences of 

mandarinspeaking 

patients diagnosed 

with lifethreatening 

cancer in Australia 

Kvalitativ 

ansats/ 

Explorativ 

design 

 

22 mandarintalande patienter (11 män, 11 kvinnor), 

37–81 år, diagnostiserade med livshotande cancer. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys 

 

8 Lin et al.,  

2015 

USA  

 

Health Care 

Experiences and 

Perceived Barriers to 

Health Care 

Access: A Qualitative 

Study Among 

African Migrants 

in Guangzhou, 

Guangdong Province, 

China 

Kvalitativ 

ansats/ 

Explorativ 

design 

Totalt 35 afrikanska invandrare (12 länder) i 

Guangzhou, Kina (25 män, 6 kvinnor). Medelålder 

33,4 år. 16 gifta, 9 singlar. 30 talade engelska som 

modersmål, 5 - franska. Arbetssituation: 26 

affärsmän, 2 studenter, 1 hemmafru, 1 lärare. 

Den genomsnittliga vistelsetiden i Guangzhou var 4,4 

år. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer (30–60 min) 

och fokusgrupper (50–

60 min). 

 

Kodningssshema av 

MAXQDA 10 

software: 

Transkripten lästes av 

2 forskare. Sedan 

byggts teman upp. 

9 Gurnah et al., 

2011 

USA 

Lost in translation: 

Reproductive health 

care experiences of 

Somali Bantu women 

in Hartford, 

Connecticut 

Kvalitativ 

ansats/ 

explorativ 

design 

 

39 somaliska Bantukvinnor sammanlagt (10 deltagare 

i fokusgruppen (av dessa 4 - gravida), 15 intervjuer 

med så kallade “key informants” och 14 som fyllde i 

frågeformulär). Demografisk data på kvinnorna: ålder 

på kvinnorna - 22-45, antal år i USA - 2,5-5, moderns 

ålder vid första barnets födsel - 15-27 år. 

Intervju, fokusgrupper, 

semistrukturerad 

frågeformulär. 

Tematisk analys 

(Bradley, Curry & 

Devers) 

10 Straiton & 

Myhre, 

2017 

Norge 

Learning to navigate 

the healthcare system 

in a new country: a 

qualitative study 

Kvalitativ 

ansats 

30 utländska kvinnor (15 från Thailand och 15 från 

Filippinerna), 24–65 år. Antal år i Norge: 30 år - 2 

kvinnor, 1–15 år - 28 kvinnor. 14 av deltagarna var 

gifta, 16 hade barn. Utbildningsnivå/ arbetsstatus: 15 

med högskoleutbildning, 25 anställda eller studerade. 

16 flyttade till Norge till sina partners, 6 genom au 

Intervjuer Tematisk analys 

(Bruan, Clarke & 

Using) 



 

 

pair, 4 - för att hitta jobb, 4 - andra anledningar. 

11 Grandahl et al.,  

2012 

Sverige 

Immigrant women’s 

experience and views 

on the prevention of 

cervical cancer: a 

qualitative study 

Kvalitativ 

ansats/ 

Exploativ 

design  

50 kvinnor från olika länder i Mellanöstern, Afrika, 

Asien och Östeuropa i åldern 18–54 som hade läst 

SFI i Uppsala, Sverige. 17 hade bott i Sverige 0–2 år, 

30 - 3-5 år och 3 - mer än 6 år. 

Åtta fokusgrupper Graneheim och 

Lundmans latent 

content analysis 

12 Butow et al. 

2010 

Australien 

From inside the 

bubble: migrant’s 

perception of 

communication with 

the cancer team 

Kvalitativ 

ansats/ 

Explorativ 

design 

 

73 patienter diagnostiserade med cancer sedan 3 år 

eller mindre, födda utanför Australien; arabiska, 

grekiska eller kinesiska som modersmål, samt 18 

medhjälpare. Deltagarna rekryterades från de 

australiensiska staterna New South Wales och 

Victoria genom lokala etniska cancerstödsföreningar. 

Fokusgrupper och 

semistrukturerade 

intervjuar 

Thematic 

decomposition 

(Stenner) 

 


