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Abstrakt  

  



 

Bakgrund: Immigrationen till Sverige har ökat under senaste åren. Det har inneburit 

påverkan på sjukvården som fått en ny stor patientgrupp att anpassas efter. För att 

immigranter ska erhållas god vård och omvårdnad av sjuksköterskor är kunskap om studiens 

syfte en förutsättning.  

   

Syfte: Att beskriva immigranters erfarenhet av sjukvård i Sverige.  

   

Metod: Studien genomfördes som en litteratursökning med deskriptiv design. En systematisk 

sökning utfördes i databaserna Cinahl, PsycINFO och MEDLINE där 8 artiklar valdes. 

Kompletterande sökningar genomfördes i Google Scholar där två artiklar inkluderades. Vid 

bearbetning och sammanställning av artiklarna tillämpades integrerad analys.  

   

Resultat: Immigranter upplevde utmaningar vid kontakt med svensk sjukvård.  

Kommunikationssvårigheter, brist på information samt svårigheter att komma från en annan 

kultur var aspekter immigranter beskrev. Det skapade kategorierna kommunikation, 

information från sjukvården samt att vårdas i ett främmande land vilka resultatet presenteras 

under.  

   

Slutsats: Förmåga att kommunicera är grundläggande vid kontakt med sjukvården. Språkliga 

barriärer orsakar svårigheter för immigranter att ta del av information om såväl 

sjukvårdssystem som sitt eget sjukdomstillstånd. För sjukvårdspersonal är det viktigt att ha 

kulturell medvetenhet och förmåga att bemöta alla likvärdigt för att immigranter ska erhållas 

god vård.  

   

Nyckelord: Erfarenhet, immigranter, sjukvård, Sverige.  
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1. INLEDNING   

Ämnet till föreliggande litteraturstudie valdes med anledning av den ökade immigrationen till 

Sverige i relation till det låga antal tidigare studier som berörde ämnet. Bristen på studier kan 

leda till att sjuksköterskor inte besitter tillräckliga kunskaper för att möjliggöra god vård och 

omvårdnad till immigranter. Att beskriva vilken erfarenhet immigranter har av svensk 

sjukvård kan öka sjuksköterskors medvetenhet och skapa förutsättningar för att immigranter 

ska erhållas likvärdig och god vård. I föreliggande litteraturstudie kommer immigranter 

benämnas som immigrant eller individ.  

2. BAKGRUND  

Immigrationen till Sverige ökade avsevärt i samband med att andra världskrigets slut och 

många människor valde att bosätta sig i Sverige på grund av möjlighet till arbete samt landets 

goda ekonomi. Under det senaste decenniet ökade immigreringen kraftigt till Sverige. År 

2017 immigrerade cirka 150,000 individer till Sverige, där majoriteten kom från Syrien  

(Statistiska centralbyrån, 2018). Av immigranterna det året var nästan 17% asylsökande 

(Migrationsverket, 2018). I en studie beskrev immigranter svårigheter att hantera den nya 

livssituationen efter immigreringen och att avsikten var att återvända till sitt hemland. Att 

vistas i ett nytt land medförde flertal dagliga problem och kunde medföra en känsla av att 

vara annorlunda och att inte bli accepterad. Immigranter beskrev förändringar i social, 

yrkesmässig och ekonomisk situation. Med anledning av kulturella skillnader beskrevs att 

männen kunde påverkas negativt av förändringarna medan kvinnorna hade andra möjligheter 

att anpassa sig till samhället. Kvinnorna lärde sig språket snabbare, skapade sociala kontakter 

och började att arbeta. Det bidrog också till att kvinnorna tog huvudansvar för familj, arbete 

och åsidosatte den egna hälsan (Binfa, Robertson & Ransjö-Arvidson, 2010).   
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Figur 1. Förtydligande av aktuella begrepp (Migrationsverket, 2015).  

2.1 Migration  

Migration är ett begrepp som innefattar immigranter och emigranter. Immigrant innebär 

individer som invandrar till ett land och emigrant individer som utvandrar från ett land, se 

figur 1. Anledning att immigrera till Sverige kan vara arbete, utbildning eller partnerskap. 

Annat skäl till immigration är att individen är i behov av skydd. Oberoende av vilken 

anledning individen har sökt sig till Sverige, måste en ansökan om ett tidsbegränsat eller 

permanent uppehållstillstånd utföras för att lagligt få stanna i Sverige. Det gäller alla som har 

för avsikt att stanna i Sverige i mer än tre månader och inte är svensk medborgare 

(Migrationsverket, 2015).  

   

När en immigrant kommit till Sverige för att söka skydd och lämnat in en ansökan om asyl, 

men ännu inte fått ett beslut om uppehållstillstånd, är immigranten asylsökande. Asyl innebär 

att immigranten fått uppehållstillstånd i Sverige, och är då flykting. Att vara flykting innebär 

enligt Genéve-konventionen att individen är eller riskerar att bli förföljd i sitt hemland på 

grund av tillhörighet till viss samhällsgrupp, på grund av religiös eller politisk uppfattning, 
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ras, nationalitet, kön eller sexuell läggning. År 1951 skapade Förenta Nationerna en 

flyktingkonvention för flyktingars rätt till stöd och hjälp. Ett hundratal länder har skrivit på 

konventionen och är därmed skyldiga att pröva varje asylansökan samt bevilja individer asyl 

som enligt konventionen betraktas som flyktingar. Det kan finnas andra skäl till att söka 

skydd i Sverige förutom att vara flykting. Ett begrepp som används är skyddsbehövande 

vilket innefattar individer som riskerar att utsättas för exempelvis tortyr, döden, 

människohandel eller är i allvarlig risk att skadas i en väpnad konflikt. Immigranten söker då 

asyl av skyddsbehövande skäl (Migrationsverket, 2015; Migrationsverket, 2017a).   

  

I föreliggande examensarbete är fokus på immigranter vilka immigrerat till Sverige från 

länder utanför Norden.  

2.2 Sjukvård för immigranter  

Asylsökande i Sverige har rätt till viss sjukvård (SFS 2008:344). Lagen innefattar 

bestämmelser om vilka skyldigheter landstinget har att erbjuda hälso- och sjukvård samt 

tandvård åt asylsökande och vissa andra immigranter. Vård som kan erbjudas är akut sjuk- 

och tandvård, förlossningsvård, vård vid abort, mödravård, vård som inte kan vänta samt vård 

som faller under smittskyddslagen. Vilken vård som erbjuds och var immigranter kan vända 

sig för hjälp beslutas av varje enskilt landsting eller region (Migrationsverket, 2017b). Enligt 

lagen (SFS 2008:344) så erbjuds asylsökande en hälsokontroll. Kontrollen är frivillig och 

syftet är att upptäcka ohälsa samt att informera om den hälso- och sjukvård som finns 

tillgänglig. Hälsokontrollen innefattar ett individuellt hälsosamtal, provtagning och 

kroppsundersökning (SOSFS 2011:11).     

2.3 Sjuksköterskans profession  

Sverige är ett mångkulturellt samhälle vilket kan påverka hälso- och sjukvården. Det innebär 

att individer med olika bakgrunder kan söka vård och för att vården ska bli personcentrerad 

behöver sjuksköterskor anpassa sig efter aspekter i kultur och bakgrund (McCabe & 

Timmins, 2015). Patienten ska få möjlighet att involveras och vara deltagande i beslut och 

utbildning som berör hälsa och ohälsa. Sjuksköterskor ska behandla patienten med respekt för 

integritet samt med ett gott etiskt förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) finns beskrivet att patientsäkerheten ska beaktas och 

lagen innehåller bestämmelser som sjuksköterskan styrs av för att förhindra vårdskador. I 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) finns också bestämmelser angående krav på att den 

vård sjuksköterskan ger ska vara av god kvalitet och att patienten ska ses ur ett 

helhetsperspektiv.  

2.4 Sjukvårdspersonalens erfarenhet av att vårda immigranter  

I en tidigare studie beskrevs hur sjukvårdspersonal kan ställas inför flera olika hinder när 

patienter med annan kulturell bakgrund vårdas. Framförallt kan kulturella skillnader bidra till 

att sjukvårdspersonal har svårt att förstå och tolka varför en individ agerar och reagerar på ett 

visst sätt (Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000). Sjukvårdspersonal beskrev ett flertal 

situationer som svårhanterliga i samband med att immigranter vårdades. Kulturella och 

samhälleliga skillnader var aspekter som bidrog till att sjukvårdspersonal ibland hade svårt att 

hantera situationer med immigranter. Utifrån personalens erfarenhet beskrevs immigranter 

som mer högljudda och utåtagerande samt att anhöriga var många fler och mer engagerade. 
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Ett annat hinder som beskrevs av sjukvårdspersonalen var svårigheterna att kommunicera 

med immigranter på grund av språkliga barriärer. Med anledning av svårigheter att 

kommunicera och förstå varandra beskrev personalen att den information som behövde 

erhållas till patienterna inte nådde fram. När sjukvårdspersonalen inte kunde informera på 

grund av språkliga barriärer kunde missförstånd och feltolkningar uppstå från båda parter 

(Hultsjö & Hjelm, 2005).   

2.5 Teoretisk referensram - ‘Cultur care theory and diversity and univerality’  

För att kunna främja hälsa hos immigranter är kulturrelaterad omvårdnad relevant och teorin 

syftar till att hjälpa sjuksköterskor att hitta sätt att vårda likvärdigt. Teorin har utvecklats med 

syfte att etablera och avancera sjukvården samt att höja kvaliteten på vården gentemot 

individer med olika kulturella bakgrunder. För att uppnå det strävar teorin efter att upptäcka 

kulturella betydelser, värderingar och övertygelser, vilket gör teorin unik. Mänskliga 

företeelser är något teorin menar kunna förklaras med individens kulturella sammanhang och 

därför ska vården vara baserad på kultur. Det innebär i praktiken att sjuksköterskan ska se 

individen i sin helhet och anpassa vården efter kulturella aspekter för att transkulturell 

omvårdnad ska uppnås. Sjuksköterskan måste kunna anpassa sig efter individens förmåga att 

kommunicera och ha en förståelse för olika sociala strukturer samt olika kulturella sätt att se 

på hälsa och ohälsa. För att hjälpa sjuksköterskan har teorin utvecklat en modell vid namnet  

“soluppgångsmodellen”. Modellen är utarbetad för att vidare tydliggöra teorin där 

sjuksköterskan kan få en förståelse för hur olika komponenter kan påverka individen. Med 

hjälp av teorin kan sjuksköterskan hitta strategier för att ge god och likvärdig vård som 

grundas i individens kulturella önskemål och behov (Leininger & McFarland, 2002).   

3. Problemformulering  

I och med den ökade immigrationen till Sverige kan hälso- och sjukvården ställas inför nya 

utmaningar när allt fler immigranter söker sjukvård. Sjuksköterskor möter dagligen patienter 

med olika kulturella bakgrunder, språk, religion och värderingar. Det ökar kravet att kunna 

anpassa sig till individen och få mötet att bli personcentrerat oavsett immigrantens bakgrund. 

I dagens läge finns det begränsat antal studier om immigranters erfarenhet av sjukvården i 

Sverige. I och med avsaknaden av studier gällande ämnet saknas kunskap för sjuksköterskor 

om vad som krävs för att erbjuda god vård till immigranter. Kunskap om immigranters 

erfarenheter av sjukvård i Sverige kan öka sjuksköterskans medvetenhet om hur vården kan 

utvecklas så att den blir likvärdig.  

4. Syfte  

Syftet var att beskriva immigranters erfarenhet av sjukvård i Sverige.  

5. METOD  

5.1 Design  

För att beskriva ämnet genomfördes studien som en litteraturstudie vilket innebär en 

sammanställning av tidigare forskning inom området. Studien har en deskriptiv design och 

för att hitta tidigare vetenskaplig litteratur genomfördes systematiska samt manuella 
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sökningar. Studier med kvalitativ samt kvantitativ metod som svarade på syftet valdes för att 

granskas, analyseras och sammanställas (Kristensson, 2014).  

5.2 Sökstrategi  

Databaser som användes var Cinahl, MEDLINE och PsycINFO.   

  

Meningsbärande ord identifierades i syftet vilka var immigranter, erfarenheter, sjukvård samt  

Sverige. Orden översattes med hjälp av svenska MeSH till [immigrants], [life change events], 

[health care] och [Sweden]. Synonymer identifierades till de meningsbärande orden vilka var 

[refugees], [patient experience], [patient perception] och [nursing care].  

  

Begränsningar som tillämpades i samtliga databaser var `english language´ samt årtal 

begränsat till 2003–2018. I Cinahl och PsykINFO användes också peer rewied som en 

begränsning vilket ej fanns att tillgå i MEDLINE.   

  

Vid sökning i databaserna Cinahl, PsycINFO och MEDLINE användes trunkering på 

samtliga fritextsökningar utom Health care för att möjliggöra olika ändelser på sökorden. 

Trunkering användes inte på [health care] då andra ordändelser resulterade i artiklar som ej 

berörde studiens ämne.  

  

Booelska operatorn “OR” användes för att ge bredd till vissa delar i sökningen och “AND” 

för att begränsa andra delar av sökningen vilket genererade i artiklar som besvarade studiens 

syfte (Willman, Bathsvani, Nilsson & Sandström, 2016).   

  

Alla sökord söktes först var för sig i samtliga databaser. I Cinahl skapades följande sökblock:  

[MH “immigrants” OR refugee*], [patient* experience* OR patient* perception*], [“nursing” 

OR health care] samt [Sweden]. Alla sökblock kombinerades genom att blocken söktes med 

den booelska operatorn “AND” vilket resulterade i ett antal artiklar, se tabell 1.  

  

I Medline skapades följande sökblock [“immigrants” OR refugee*], [patient* experience* 

OR patient* perception*], [MH “nursing” OR health care], samt [Sweden]. Alla sökblock 

kombinerades med den booelska operatorn “AND” vilket resulterade i ett antal artiklar, se 

tabell 1.  

  

I PsykINFO skapades följande sökblock: [DE “immigrants” OR refugee*], [patient* 

experience* OR patient* perception*], [DE nursing OR health care] och [Sweden] som 

kombinerades till en gemensam artikelsökning genom den booelska operatorn “AND” med 

vardera sökblock som resulterade i ett antal artiklar, se tabell 1.  

  

Då sökningarna i samtliga databaser bedömdes generera i otillräckligt antal artiklar, 

genomfördes två kompletterande sökningar i Google Scholar. Sökord som användes i första 

sökningen var “immigrant” samt “omvårdnad”. I den andra sökningen var sökorden  

“immigrant”, “perspektiv” samt “omvårdnad”.   
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 Tabell 1. Sökblock  

Databas  Sökblock 1  Sökblock 2  Sökblock 3  Sökblock 4  

Cinahl  (MH) Immigrants   

   

Refugee*  

Patient* 

experience*  

   

Patient* 

perception*  

   

“Nursing”  

   

“Health care”  

Sweden  

MEDLINE  “Immigrants”  

Refugee*  

Patient* 

experience*  

   

Patient* 

perception*  

   

(MH) Nursing  

   

“Health care”  

Sweden  

PsycINFO  (DE) Immigrants  

Refugee*  

Patient* 

experience*  

   

Patient* 

perception*  

   

(DE) Nursing  

   

Health care  

Sweden  

  

5.3 Urval  

I sökningen användes inklusions- samt exklusionskriterier.  

  

Inklusionskriterier: Artiklar med fokus på immigranter som kommit till Sverige från länder 

utanför norden och hade erfarenhet av den svenska sjukvården.  

  

Exklusionskriterier: Artiklar med fokus på immigranter som flyttat till Sverige från länder 

inom Norden.  
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5.4 Urvalsförfarande  

Var god se bilaga 1, 2 samt 3 som komplement till följande tre urval.   

  

Urval 1  

Genom att kombinera sökorden genomfördes sökningar i databaserna Cinahl, MEDLINE och 

PsycINFO vilket genererade i totalt 96 titlar. Samtliga titlar lästes enskilt och därefter fördes 

en gemensam diskussion om vilka som skulle fortsätta till urval två.  

  

Urval 2  

Artiklar med titlar som var relevanta i förhållande till syftet lästes ytterligare, vilket var totalt 

34 artiklar. Samtliga artiklars abstrakt lästes enskilt och efteråt togs ett gemensamt beslut om 

vilka artiklar som skulle läsas i nästa urval.  

  

Urval 3  

I det sista urvalet lästes totalt 17 artiklar först enskilt, sedan fördes diskussion om vilka som 

var relevanta i förhållande till syftet. Efter granskning och gallring som utfördes tillsammans 

bedömdes 8 artiklar besvara litteraturstudiens syfte och inkluderades.   

  

Första sökningen i Google Scholar genererade i 1640 titlar och den andra sökningen i 1360 

titlar. En artikel från vardera sökning valdes genom snowballing (Kristensson, 2014).  

  

Totalt inkluderades 10 artiklar till föreliggande studie.  

5.5 Granskning  

Totalt 19 artiklar granskades med stöd av Röda Korsets Högskolas granskningsmall (2005) 

för studier med kvalitativ metod samt studier med kvantitativ metod. Granskning följdes 

enligt mallen som ställer krav på syfte, metod, resultat och diskussion. Efter granskning 

exkluderades två artiklar som bedömdes ha otillräcklig kvalitet för att utgöra en del av 

studien, exkluderingen skedde i samband med urval tre.   

   

5.6 Dataanalys  

Vid analys av artiklarnas innehåll tillämpades integrerad analys vilket innefattar olika steg 

där texten bryts ner till kategorier. Analysen genomfördes enligt Kristenson (2014) vilket 

genererade i kategorier och underkategorier som talar för artiklarnas huvudsakliga innehåll. 

Första steget i analysen innebar att samtliga artiklar lästes enskilt av författarna för att förstå 

innehållet och identifiera delar som berörde syftet. Sedan fördes diskussion om artiklarnas 

innehåll samt vad författarna kommit fram till. Sedan markerade författarna tillsammans 

textstycken i artiklarna där likheter kunde identifieras för att sedan skapa kategorier. 

Kategorierna talade för vad artiklarna behandlade och benämnde. I sista steget i analysen 

sammanställdes resultatet under valda kategorier för att få en övergripande blick om 

innehållet i föreliggande studie.   

5.7 Forskningsetiska överväganden  

Samtliga artiklar som valts ut till studien har fört ett etiskt resonemang, godkända av etisk 

kommité, eller är utgivna av vetenskaplig tidskrift som kräver etiskt godkännande för 
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publicering. Författarna har tagit ställning till forskningsetiska frågeställningar och anser att 

föreliggande studie är etiskt försvarbar (Kristensson, 2014). Författarna till föreliggande 

studie har inkluderat all data som svarat på syftet. Datan är behandlad objektivt för att inte 

lägga värdering i studiernas resultat och inte förvränga fakta. Översättning har skett efter 

bästa förmåga med ansträngningar för att undvika feltolkningar (Forsberg & Wengström, 

2013).  

6. RESULTAT  

Föreliggande litteraturstudie baseras på 8 artiklar med kvalitativ metod samt två artiklar med 

kvantitativ metod. Resultatet presenterades under kategorierna kommunikation, information 

från sjukvården och att vårdas i ett främmande land inklusive underrubriker.  

6.1 Kommunikation  

6.1.1 Språkliga barriärer  

Kommunikationssvårigheter mellan immigranter och sjukvårdspersonal grundades i 

språkbarriärer vilket kunde påverka interaktionen mellan immigranter och sjukvårdspersonal 

negativt. Att inte kunna kommunicera verbalt på egen hand beskrev immigranter som en 

känsla att vara begränsad och otillräcklig (Hadziabdic´, Heikkilä, Albin & Hjelm, 2009; 

Krupic, Sadic & Fatahi, 2016; Mangrio & Persson, 2017; Seffo, Krupic, Grbic & Fatahi, 

2014). För att bli involverad i sin vård var det viktigt för immigranter att kunna uttrycka sig 

och obehindrat ställa frågor. För att möjliggöra immigranters delaktighet i sin vård, var det 

viktigt att sjukvårdspersonalen lyssnade och förstod immigrantens behov. Immigranter 

beskrev att det kunde vara svårt att förstå sjukvårdspersonalen, speciellt när medicinska 

termer användes (Björk-Brämberg, Nyström & Dahlberg, 2010; Carlsson, Melander-Marttala,  

Mattsson & Ringnér, 2016; Hadziabdic´ m.fl., 2009; Lobo-Pacheco, Jonzon & Hurtig, 2016; 

Seffo m.fl., 2014). Trots svårigheter att förstå sjukvårdspersonal beskrev immigranter en 

acceptans att inte veta allt sjukvårdspersonalen diskuterade, då individerna litade på att 

sjukvårdspersonalen hade tillräckliga kunskaper och utförde arbetet korrekt ändå 

(BjörkBrämberg m.fl., 2010).  

6.1.2 Att använda tolk  

Då immigranter var i kontakt med sjukvården beskrevs ett behov av tolk för att möjliggöra 

kommunikation. Att ha rätt till tolk var en stor tillgång då det kunde underlätta att både förstå 

och att bli förstådd, vilket kunde hjälpa immigranter att bli delaktig i vården (Björk-Brämberg 

m.fl., 2010; Hadziabdic´ m.fl., 2009). Immigranter beskrev erfarenheter av situationer där 

sjukvårdspersonal föredrog att kommunicera själva och undvek bokning av tolk, vilket 

begränsade kvaliteten på samtalet. Immigranter kunde då inte uttrycka sina symtom och 

behov och personalen kunde inte försäkra sig om att immigranten fått fram relevant 

information. Oviljan från sjukvårdspersonal att använda tolk kunde bero på att de ansåg att 

immigranten bott tillräckligt länge i Sverige för att kunna behärska språket. Vid tillfällen där 

tolk inte var bokad kunde samtalet istället ske genom gester eller genom en familjemedlem 

som kunde språket. Båda situationerna beskrevs som begränsande då det inte fanns möjlighet 

för immigranter att uttrycka känslor och öppna sig (Berggren, Bergström & Edberg, 2006; 

Hadziabdic´ m.fl., 2009; Seffo m.fl., 2014).   
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Immigranter hade goda erfarenheter av samtal där en professionell tolk användes och uppgav 

att det var att föredra. Vanligt förekommande var att samtalet utfördes med hjälp av 

telefontolk vilket inte uppskattades av alla immigranter. Det kunde upplevas hämmande att 

inte ha möjlighet att utnyttja kroppsspråket, vilket kunde resultera i begränsad 

kommunikation. Ibland fungerade inte tekniken optimalt och erfarenheter av problem som 

dålig ljudkvalitet kunde försvåra samtalssituationen. Immigranter beskrev också en osäkerhet 

om hur tolkarna översatt informationen som delgivits. Eftersom det fanns immigranter som 

inte förstod språket kunde det vara svårt att försäkra sig om att tolken förstått budskapet 

(Hadziabdic´ m.fl., 2009; Seffo m.fl., 2014).  

För en bra samtalssituation beskrev immigranter att goda förberedelser var viktigt. Att 

sjukvårdspersonalen såg till att en tolk med rätt språk och dialekt fanns bokad till besöket var 

betydelsefullt för immigranter (Hadziabdic´ m.fl., 2009; Krupic m.fl., 2016; Mangrio & 

Persson, 2017). Immigranter beskrev vikten av att en professionell tolk har kunskap om 

medicinska termer samt erfarenhet och förmåga att tolka. Det var att föredra att samtalet med 

sjukvårdspersonal genomfördes i ett avskilt rum och helst med en tolk av samma kön som 

immigranten, speciellt vid undersökningar som berörde känsliga ämnen eller psykisk ohälsa. 

Att tolken bar neutrala kläder kunde signalera respekt, kompetens samt att tolken hade en 

professionell attityd vilket kunde förmedla trygghet till immigranter. Det fanns en önskan om 

att samma tolk bokades ifall flera besök behövdes då det beskrevs generera ett lugn hos 

immigranter (Hadziabdic´ m.fl., 2009).   

 6.2 Information från sjukvården  

Immigranter beskrev ett missnöje med den första hälsoundersökningen som erbjöds. 

Anledningen var att ingen ny information och kunskap om hälsa gavs, samt att den hjälp som 

immigranterna upplevde behov av och önskade, inte erbjöds under hälsoundersökningen. 

Immigranter uttryckte att informationen från sjukvårdspersonalen var bristfällig gällande 

undersökningen i sig samt vart psykologiskt stöd erbjöds (Lobo-Pacheco m.fl., 2016; 

Wångdahl, Lytsy, Mårtensson, & Westerling, 2015).  

  

Immigranter som bott i Sverige en kortare tid uppgav avsaknad av information om det 

svenska sjukvårdssystemet, exempelvis var hjälp fanns att tillgå för rådgivning och 

bokningar. Att inte bli informerad kunde medföra en känsla av att vara ett objekt vilket kunde 

upplevas kränkande. Immigranter beskrev en frustration vid sjukvårdsbesök då otillräcklig 

information erhålls. Att slussas runt till olika vårdgivare utan att sjukvårdspersonal förklarade 

varför bidrog till en känsla av att ingen personal ville ta det fulla ansvaret för dem (Berggren 

m.fl., 2006; Hadziabdic´ m.fl., 2009; Razavi, Falk, Björn & Wilhelmsson, 2011).  

  

Immigranter beskrev ett behov att få information på fler sätt än enbart muntligt. Att 

sjukvårdspersonal illustrerade genom att rita eller visa bilder uppskattades hos immigranterna 

då det kunde tydliggöra den verbala kommunikationen. Kroppsspråk, skriftlig information, 

samt hänvisning till internetsidor var mer information kunde hämtas föredrogs också som 

komplement till verbal kommunikation enligt immigranter. Det kunde dock vara 

problematiskt att läsa kallelser och resultat som var skrivna på svenska och skickades hem till 

dem (Björk-Brämberg m.fl., 2010; Carlsson m.fl., 2016; Hadziabdic´ m.fl., 2009; Mangrio & 

Persson, 2017).   
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Trots många negativa erfarenheter beskrev immigranter också goda erfarenheter av råd och 

vägledning som sjuksköterskor givit. Sjuksköterskor kunde besvara frågor samt rådgöra på ett 

bra sätt vilket genererade lugn (Mangrio & Persson, 2017).    

6.3 Vård i ett främmande land  

Att komma till ett nytt land kunde innebära stora omställningar och immigranter beskrev att 

till en början fanns förhoppning att kunna återvända till hemlandet. Omställningarna beskrevs 

ha en påverkan på hälsan och välmåendet, framförallt hos äldre individer. Trots svårigheter 

med att vara immigrant uttryckte individerna höga förväntningar på den svenska sjukvården.  

När individerna väl kom i kontakt med sjukvården kunde inte förväntningarna uppnås 

(Krupic m.fl., 2016; Seffo m.fl., 2014).   

  

Missnöjet som immigranterna uttryckte var främst mot sjukvårdssystemet. Immigranter hade 

erfarenheter av att bli flyttad mellan flera olika sjukhus och mellan olika professioner utan att 

förstå varför samt väntetider som var mycket långa vilket ansågs var värre än besväret i sig. 

Immigranter beskrev hur sjukvårdspersonalen var mycket stressade och att det var svårt att 

komma i kontakt med sjukvårdspersonal för att ställa frågor eller få mer information. Det 

orsakade en oroskänsla hos immigranter som kände sig förbisedda. Immigranter som saknade 

erfarenhet och kännedom om den svenska sjukvården beskrev också en osäkerhet i vad som 

förväntades av dem i samband med sjukvårdsbesök (Krupic m.fl., 2016; Razavi m.fl., 2011).  

  

Delaktighet i sin sjukvård beskrevs som viktigt vilket innebar mer än att vara informerad, att 

behärska språket och att få möjlighet att välja mellan behandlingar. Immigranter beskrev 

vikten av att få uttrycka sig och bli bemött av sjukvårdspersonalen på ett individuellt plan och 

som en unik individ, och inte som en representant för immigranter. Att sjukvårdspersonalen 

riktade all fokus på individen bidrog också till att immigranter kunde känna sig sedda, hörda 

samt tagna på allvar. När sjukvårdspersonal visade intresse för individens vardag beskrevs 

det vara kopplat till att sjukvårdspersonalen besatt hög kunskap och kompetens. Individer 

beskrev att bli bemött med respekt oavsett bakgrund var uppskattat och tacksamhet uttrycktes 

över att kunna bli behandlade som svenska invånare i jämförelse med sitt hemland hade 

individerna goda erfarenheter av att sjuksköterskor i svenska sjukvården var trevliga, glada, 

engagerade och frambringade känslan av trygghet. Tacksamhet beskrevs då 

sjukvårdspersonal såg till hela familjens hälsa och välfärd (Berggren m.fl., 2006; 

BjörkBrämberg m.fl., 2010; Mangrio & Persson, 2017; Lobo-Pacheco m.fl., 2016; Razavi 

m.fl., 2011).   

  

En del av immigranterna hade erfarenhet av att bli förbisedda och objektifierade av 

sjukvårdspersonal samt en känsla av att bli sedda med förakt. Vid upprepade tillfällen 

upplevdes att sjukvårdspersonalen sett ner på immigranterna och fått dem att känna sig 

annorlunda på grund av kulturella skillnader. Immigranter hade också känt sig nedvärderade 

och upplevt att sjuksköterskor samt annan sjukvårdspersonal ”pratade bakom ryggen” om 

dem. Det gjorde att individerna kunde undvika att söka hjälp, trots att behovet av vård fanns 

(Berggren m.fl., 2006; Seffo m.fl., 2014). Immigranter i en studie beskrev också en stark 

religiös tro och hade anförtrott sin framtid till gud. Det kunde leda till situationer där 

immigranter blev kränkta och förnärmade när sjukvårdspersonal informerade samt erbjöd 

behandlingar som gick emot deras kultur och religion (Carlsson m.fl., 2016).   
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7. RESULTATSAMMANFATTNING  

I föreliggande studie beskrevs oförmåga att kommunicera, uttrycka sina behov och känslor i 

samband med sjukvårdsbesök vilket kunde upplevas frustrerande och begränsade. Trots hjälp 

av tolk kan kommunikationen bli bristfällig när individen inte får utrymme att uttrycka sig i 

egna ord och kroppsspråk. Till följd av språkliga barriärer beskrev immigranter också en 

känsla av att vara otillräckligt informerade. Det handlade bland annat om tillvägagångssätt 

för att komma i kontakt med sjukvård samt avsaknad av information angående deras hälsa, 

diagnos och behandling. Även skillnader om kulturella aspekter kunde orsaka svårigheter vid 

interaktion mellan personal och immigrant. Immigranter beskrev situationer där information 

delgivits eller behandlingar som erbjöds stred mot den enskilde individens kultur eller 

religion. Trots en del negativa upplevelser hos immigranter beskrevs också positiva 

erfarenheter i mötet med den svenska sjukvården. I jämförelse med den vård de erfarit i 

hemlandet ansåg immigranter att sjukvården var av god kvalitet och sjukvårdspersonalen var 

tillmötesgående, respektfulla och engagerade.     

8. DISKUSSION   

8.1 Metoddiskussion  

8.1.1 Sökstrategi  

Flera databaser användes för att få så många artiklar som möjligt och öka trovärdigheten till 

föreliggande studie (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2016). En fritextsökning utfördes inför 

val av syftesformulering, författarna testade möjligheten att använda “nursing” som 

nyckelord istället för “health care” för att specificera mot sjuksköterskans huvudämne 

omvårdnad. Sökningen resulterade i för få studier som behandlade ämnet för att utgöra grund 

till ett examensarbete. Ytterligare en provsökning inför syftesformulering genomfördes där  

“refugee” användes istället för “immigrant” för att se möjlighet till att fokusera på 

flyktingarnas erfarenhet av sjukvården i Sverige. Den sökningen bedömdes också generera i 

begränsat antal studier för att utgöra grund till ett examensarbete och alternativen uteslöts.   

8.1.2 Urval   

Fokus valdes att vara på individer som immigrerat från länder utanför Norden till Sverige.  

Valet grundade sig i intresset att ta reda på vad immigranter med en annan kultur utanför 

Norden har för erfarenheter av den svenska sjukvården. För att få fram fler artiklar kunde det 

varit fördelaktigt att inkludera Norden med tanke på de få studier som finns om ämnet idag.   

  

Då ämnet är relativt ostuderat var det svårt att finna aktuell och relevant forskning inom 

området. Det medförde att författarna fick ändra begränsningar och inkludera äldre studier. 

Ett exempel finns i bakgrunden gällande tidigare forskning, där en studie från år 2000 valdes 

av författarna att inkluderas. Till resultatet var valet först att exkludera artiklar publicerade 

före 2008, för att utgå från aktuell forskning. Då sökningarna genererade i lågt antal artiklar 

valde författarna att förlänga publiceringstiden med fem år och sätta begränsningen till 2003 

istället.   

  

Vid urvalet inkluderades relevanta artiklar som undersökte alla individer som immigrerat till 

Sverige och hade erfarenhet av svensk sjukvård. Att istället begränsa urvalet till immigranter 
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som nyligen bosatt sig i Sverige hade kunnat leda till ett annat resultat. En orsak kan vara 

kulturella skillnader som kan vara mer påtaglig för någon som bott i Sverige under en kortare 

tid. Eftersom det finns få tidigare studier gällande ämnet var det ej möjligt att exkludera 

baserat på tiden individerna bott i Sverige.  

8.1.3 Granskning  

I samband med granskningen valdes två studier att exkluderas. Den ena exkluderades med 

anledning av otydligt resultat, samt innehållsfattig bakgrund- och metod. Den andra 

exkluderades då det visade sig vara en icke fullständig studie. Resterande studier bedömdes 

vara av god kvalitet efter granskning.   

 

8.1.4 Dataanalys  

Författarna analyserade och tolkade texten i artiklarna till resultatet tillsammans för att säkra 

objektiv bedömning och undvika påverkan av förförståelse, vilket ökar tillförlitligheten till 

studien. I samband med dataanalysen uppstod svårigheter att särskilja vissa delar av resultatet 

vilket försvårade arbetet med att strukturera insamlade data under valda kategorier. Ett 

alternativ kunde varit att inkludera fler underkategorier för att strukturera upp resultatet 

(Kristensson, 2014). Resultatet benämnde liknande innehåll och ämnen beslutades att 

begränsa antalet underkategorier  

8.1.5 Forskningsetiska överväganden  

Det finns risk för eventuella feltolkningar och subjektiva urval från författarnas sida vilket 

kan påverka reproducerbarheten (Kjellström, 2012). Ingen studie har benämnt hur 

immigranterna upplevt tolken som använts i samband med intervjuerna. Det är därför inte 

möjligt att bedöma om resultatet i studierna är korrekt översatt enligt immigranterna då risk 

finns för eventuella feltolkningar. Det kan finnas en risk att immigranter trott att deltagande i 

studien hade inverkan på beslutet om asylansökan eller uppehållstillstånd och på grund av det 

inte svarat sanningsenligt.  

8.2 Resultatdiskussion  

8.2.1 Kommunikation  

I föreliggande litteraturstudie framgår flera aspekter av immigranters erfarenhet av svensk 

sjukvård. I resultatet beskrev immigranter hur svårigheter kunde uppstå på grund av språkliga 

barriärer och bristande information i samband med vård i ett främmande land. Då 

immigranter i föreliggande studie bestod av deltagare med variation på ålder, kön och 

hemland samt att individerna hade likvärdiga erfarenheter anser författarna att föreliggande 

studie kan vara överförbar till populationen.   

  

Att inte kunna kommunicera verbalt kunde vara begränsande för både immigranter och 

sjukvårdspersonal och en bristfällig kommunikation kunde påverka interaktionen mellan 

individen och personal negativt (Ekblad m.fl., 2000; Hultsjö & Hjelm, 2005). Sjuksköterskor 

hade en central roll när det handlade om att möjliggöra kommunikationen med immigranterna 

på bästa sätt. För att optimera kommunikationen var en välutbildad och erfaren tolk att 

föredra för att skapa förutsättningar till en god vård. Att använda tolk ansågs vara 

fördelaktigt, men det var vanligt att personalen försökte kommunicera genom kroppsspråk 

och gester istället för via tolk (Björk-Brämberg m.fl., 2010; Hadziabdic´ m.fl., 2009). Vilket 
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även stärks av Jirwe, Gerrish och Emamis (2010) studie som också beskrev att personalen 

ofta kommunicerade via kroppsspråk och gester. En viktig etisk aspekt är att immigranten 

inte ska ignoreras rätten till tolk, då individen inte kan ge uttryck för sina rättigheter på grund 

av språkförbristelser (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Anledning till att tolk inte alltid 

används kunde vara att det fanns få professionella tolkar att tillgå samt på grund av 

sjukhusens ekonomiska begränsningar. Sjukvårdspersonalen beskrev att knappt en sjättedel 

erhållits utbildning i hur användning av tolk går till. Något som orsakade en kunskapslucka 

hos sjukvårdspersonal som inte hade tillräckliga kunskaper inför samtalssituationen 

(Hudelson & Vilpert, 2009). För att kontakten med sjukvården ska bli en bra erfarenhet för 

immigranter är förmågan att kommunicera verbalt grundläggande. Vid samtalssituationer 

underlättar det därför när en professionell tolk med goda kunskap och erfarenheter närvarar.  

 

8.2.2 Information från sjukvården  

Immigranter beskrev delade meningar angående mängden information som delgavs, där en 

del beskrev belåtenhet medan andra immigranter som befunnit sig i Sverige under en kortare 

tid beskrev avsaknad av information (Mangrio & Persson, 2017; Razavi m.fl., 2011). 

Otillräcklig information om hur det svenska sjukvårdssystemet är uppbyggt och var rätt hjälp 

fanns att få var aspekter som saknades. Immigranter beskrev svårigheter att avgöra vid vilka 

tillfällen en tidsbokning på en vårdcentral var aktuell och när det var läge att istället söka vård 

på en akutmottagning (Straiton & Myhre, 2017; Razavi m.fl., 2011). Den bristfälliga 

informationen kunde vara orsakad av språkliga barriärer då immigranter inte kunde ta del av 

informationen. Att själv inte kunna delge information var också ett besvär för immigranter. 

Situationer där immigranter var i behov av att delge information men inte kunde på grund av 

otillräcklig språkkunskap, skapade missförstånd och reaktioner från både immigrant och 

sjukvårdspersonal som var svåra att tolka och bemöta för varandra (Jirwe m.fl., 2010). 

Information har genomgående i artiklarna beskrivits ha stor betydelse för flera faktorer i 

mötet med vården. Om immigranter skulle erhållas mer information angående den svenska 

sjukvården samt om deras egna diagnoser och behandlingar kan det underlätta för 

immigranter att bli mer självständiga i samband med sjukvårdsbesök.  

8.2.3 Vård i ett främmande land  

I Sverige vårdas individer med olika kulturella bakgrunder vilket kunde medföra vissa 

utmaningar för sjukvårdspersonal. Utmaningarna yttrades exempelvis i kulturkrockar som 

grundar sig i skillnader i kulturer och samhällen. Sverige är ett individorienterat samhälle i 

jämförelse med flera andra länder. Det innebär att patienten är i fokus och kontakten med 

anhöriga är begränsad. I kollektivistiska kulturer där familjen står i fokus kan patienten ha ett 

större behov av att ha sin familj och anhöriga nära. Sjukvårdspersonal beskrev svårigheter 

med att möta patienter där många anhöriga är engagerade och vill närvara i samband med 

vårdtillfället. Det kunde bidra till en känsla av osäkerhet att förstå, tolka och hantera andras 

reaktioner. Osäkerheten att tolka beteenden kunde även orsaka svårigheter för 

sjukvårdspersonal att avgöra i vilken grad individen var i behov av vård (Ekblad m.fl., 2000; 

Hultsjö & Hjelm, 2005).  För att sjuksköterskor ska kunna erbjuda god vård på lika villkor är 

det viktigt att ha kunskap om att möta individer med olika bakgrund och etnicitet.  

Omvårdnadsarbetet ska ske med en transkulturell medvetenhet vilket innebär att insatser ska 

ske utefter individen och inte baserat på samhällets kultur och värderingar.  Teorin ‘Cultur 

care theory and diversity and univerality’ har tagits fram i syfte att vägleda sjuksköterskor för 

att hitta strategier att vårda likvärdigt. Teorin grundar sig i den transkulturella omvårdnaden 

https://onlinelibrary-wiley-com.db.ub.oru.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Jirwe%2C+Maria
https://onlinelibrary-wiley-com.db.ub.oru.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Jirwe%2C+Maria
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och är utvecklad för att urskilja komponenter som kan vara kopplade till individens bakgrund. 

Teorin kan underlätta för sjukvårdspersonal att förstå och möta patienter med olika 

bakgrunder. Omhändertagandet av immigranterna kan då optimeras samtidigt som trygghet 

skapas för sjuksköterskan som ska utföra sitt arbete på vetenskapliga grunder (Leininger & 

McFarland, 2002).  

  

I studiens resultat beskrev immigranter att det var möjligheten att kunna uttrycka sig, och att 

få sjukvårdspersonalens fulla fokus som var viktigt. I och med kulturella skillnader kunde 

immigranter ha erfarenhet av att känna sig annorlunda. Det kunde medföra en känsla av 

kränkning från sjukvårdspersonalen och leda till att immigranter undvek att söka vård 

(BjörkBrämberg m.fl., 2010; Berggren m.fl., 2006). Att ha kulturell medvetenhet och 

kunskap var av stor vikt, men det kunde också medföra risk att sjukvårdspersonal 

kategoriserade individer utefter kulturell bakgrund. Sjukvårdspersonal kunde ha förutfattade 

meningar om hur en individ kunde agera, reagera och bete sig. Vid patientmötet var det 

viktigt att finna en balans mellan sina förutfattade meningar angående kulturella aspekter 

samt individuella skillnader (Jirwe m.fl., 2010). I studiens resultat beskrev immigranter också 

goda erfarenheter av sjukvårdsbesök där sjukvårdspersonal var tillmötesgående, trevliga och 

behandlade individerna med respekt (Mangrio & Persson, 2017). Immigranter som deltog i 

samtliga studier som inkluderats till litteraturstudien hade bott olika länge i Sverige, en del 

var nyanlända medans andra bott i Sverige i många år. Det kunde innebära att erfarenheter 

skilde sig åt med anledning av att individerna hade olika kunskaper om hur samhället och 

system fungerar.  

                    

I alla kulturer förekommer skillnader vad gäller genus med vissa variationer i intensitet. När 

en individ immigrerat till ett nytt land med en ny kultur kunde förändringar uppstå i den roll 

individen hade i relation till genus (Lla´cer, Zunzunegui, Amo, Mazarrasa & Bolumar, 2007). 

I en studie beskrevs att männen hade negativa erfarenheter av immigrationen då den sociala 

och yrkesmässiga situationen ändrades. Kvinnor som kom till Sverige från länder med 

mindre jämställdhet kunde påverkas positivt då hon ställdes inför nya förutsättningar. Det 

innebar att kvinnorna lättare kunde anpassa sig till samhället, lära sig språket, få sociala 

kontakter och börja arbeta. Det kunde leda till att kvinnan fick ta större ansvar för ekonomi 

och familj, vilket kunde orsaka att kvinnan åsidosatte sin egen hälsa och undvek att söka vård 

(Binfa m.fl., 2010).   

9. SLUTSATS  

Immigranter hade olika erfarenheter av att vårdas inom svensk sjukvård, där flera brister 

beskrevs. Bristfällig kommunikation och information gjorde det svårt för immigranter att vara 

delaktiga i sin vård och ta del av viktig information om hälsa, sjukdom och beslut om 

behandling. För att immigranter ska få möjlighet att vara delaktiga i vården är rätt 

förutsättningar till kommunikation grundläggande. För personcentrerad vård är en 

transkulturell medvetenhet nödvändig för att kunna anpassa vården efter varje enskild 

individ.   

9.1 Klinisk nytta  

Studien resulterade i information som kan ge sjuksköterskan bättre förståelse för individer 

som immigrerat till Sverige. Studien ger en ökad medvetenhet om immigranters erfarenhet 

https://onlinelibrary-wiley-com.db.ub.oru.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Jirwe%2C+Maria
https://onlinelibrary-wiley-com.db.ub.oru.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Jirwe%2C+Maria
https://onlinelibrary-wiley-com.db.ub.oru.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Jirwe%2C+Maria
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om sjukvård i Sverige, vilket utgör kunskap till en bättre kommunikation, interaktion, 

information och respekt för immigranten.   

  

Utifrån resultatet bedömer författarna att ett tillfredsställande tillvägagångssätt saknas vid 

samtalssituation mellan immigrant, sjukvårdspersonal och tolk. Ett förslag är att utarbeta en 

teknik där tolk används via videosamtal istället för röstsamtal. Det skulle möjliggöra för 

immigranter att använda kroppsspråket och på ett enklare sätt förklara sina besvär. 

Videosamtalet skulle med fördel kunna användas vid kliniska undersökningar då kameran 

kan riktas åt ett annat håll under undersökningen för att värna om immigrantens integritet.   

  

För att ytterligare utveckla och förbättra samtalssituationer med tolkar inom sjukvården skulle 

det vara fördelaktigt att utbilda samtliga tolkar i grundläggande medicinska termer. Det skulle 

kunna generera ett bättre tolksamtal när tolken har en djupare förståelse av innehållet som 

diskuteras.  

 

9.2 Förslag till fortsatt forskning  

För att immigranter ska erhållas god vård och omvårdnad finns ett stort behov att driva fler 

forskningsfrågor kring ämnet för att öka förståelse och kunskap hos sjuksköterskor. Med 

anledning av det få antal studier som finns i idag som undersöker syftet och identifiering av 

brister som immigranter beskrev i studien, måste fortsatt forskning rörande ämnet fortskrida.  

  

Ett förslag är att driva en forskningsfråga angående immigranters erfarenhet av svensk 

sjukvård relaterat till hur länge immigranten befunnit sig i Sverige. Det kan vara en faktor av 

betydelse då att individen har olika kunskap om hur samhälle och system fungerar.  
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Bilaga 1 – Sökmatris 

  

Databas  Sökord  Resultat 

antal 

träffar  

Urval 

1 lästa 

titlar  

Urval 2 

lästa 

abstract  

Urval 3 

läst hela 

artiklar  

Urval 4 

Utvalda 

artiklar efter 

granskning  

Cinahl   

2018-

0411  

S1. (MH  

“Immigrants”)  

3,871          

  
S2. “Nursing” 

(nyckelord)  

139,412          

  
S3. “Health care” 

(nyckelord)  

91,475          

  S4. Refugee* 

(fritext med 

trunkering)  

2,212          

  S5. Patient* 

experience* (fritext 

med trunkering)  

30,482          

  S6. Patient* 

perception* (fritext 

med trunkering)  

8,560          

  S7. Sweden (fritext)  

  

6,165          

  
S8. S1 OR S4   

  

5,819          

  
S9. S2 OR S3   

  

214,554          

  
S10. S5 OR S6  

  

36,385          

  S11. S7 AND S8  

AND S9 AND S10  

   

18          
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  S11. Limits: peer 
rewied, english 

language, 
20032018, exclude  

MEDLINE records  

18  18  9  3  1  

  

Bilaga 2 – Sökmatris  

  

Databas  Sökord  Resultat 

antal 

träffar  

Urval 

1 lästa 

titlar  

Urval 2 

lästa 

abstract  

Urval 3 

läst hela 

artiklar  

Urval 4 

Utvalda 

artiklar 

efter 

granskning  

MEDLINE2018- 

04-11  
S1. (MH  

“nursing”)  

   

6,110          

  S2.  

“Immigrants” 

(Nyckelord)  

13,754          

  S3. “Health 

care” 

(nyckelord)  

441,725          

  S4. Refugee* 

(fritext med 

trunkering)  

6,503          

  S5. Patient* 

experience* 

(fritext med 

trunkering)  

296,434          

  S6. Patient* 

perception* 

(fritext med 

trunkering)  

60,268          

  S7. Sweden  

(fritext)  

  

180,923          
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  S8. S1 OR S3  

  

446,633          

  S9. S2 OR S4   

  

19,332          

  S10. S5 OR S6  

  

342,982          

  S11. S7 AND  

S8 AND S9  

AND S10  

43          

  S11. Limits: 

english 

language, 

2003–2018  

43  43  14  8  5  

  

  

Bilaga 3 – Sökmatris  

  

Databas  Sökord  Resultat 

antal 

träffar  

Urval 

1 lästa 

titlar  

Urval 2 

lästa 

abstract  

Urval 3 

läst hela 

artiklar  

Urval 4 

Utvalda 

artiklar efter 

granskning  

PsycINFO  

2018-0409  

S1. (DE  

“immigration”)   

10,939          

  S2. (DE 

“nursing”)  

  

13,697          

  S3. Refugee* 

(fritext med 

trunkering)  

7,960          

  S4. Patient* 

experience* 

(fritext med 

trunkering)  

102,298          
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  S5. Patient* 

perception* 

(fritext med 

trunkering)  

51,346          

  S6. Health care 

(fritext)  

356,171          

  S7. Sweden  

(fritext)  

  

56,909          

  S8. S1 OR S3  18,150          

  S9. S2 OR S6   361,163          

  S10. S4 OR S5  

  

142,978          

  S11. S7 AND S8  

AND S9 AND  

S10  

  

35          

  S11. Limits: peer 

rewied, english 

language, 2003– 

2018  

35  35  11  6  2  
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1  Bilaga 4 – Artikelmatris  

2    

Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, Land    
Syfte   Metod och ev. design   Värdering   Resultat   

Berggren, V., Bergström, S. & 
Edberg, A-K.  
(2006). Being different and 
vulnerable: Experieces of im 

migrant african women who 

have  been circumcised and 
sought ma ternity care in  
Sweden. Journal of Transcultura 

l Nursing, 17(1), 50–57. doi:  
10.1177/1043659605281981   

Land: Sweden   

Artikel: 1    

PsykINFO   

Syftet med studien var 

att undersöka Somaliska, 

Eritreanska och 

sudanska kvinnors 

möten med hälso och 

sjukvården i Sverige.   

Metod: Kvalitativ metod.   

Design: Beskrivande design.   

Population: Kvinnor som är omskurna samt  
har immigrerat till Sverige från 
Somalien, Eritrea eller Sudan.    

Urvalsförfarande: Snöbollsurval samt 
Network sampling.   

Urval: 22 personer tackade ja till deltagande i 
studien.    

Bortfall: 3 kvinnor tackade nej till 
deltagande i studien på grund av det känsliga 
ämne studien berörde. Ytterligare 1 kvinna 
exkluderades under studiens gång på grund 
av ingen erfarenhet av ämnet.   

Slutgiltig studiegrupp: 21 kvinnor mellan 
åldrarna 24–73 varav 11 från Somalien, 6 från 
Eritrea och 5 från Sudan.   

Datainsamlingsmetod: Djupintervjuer.   

Analysmetod: Textanalys   

Styrkor:   

Rikligt med information om 
studiens deltagare.   

Detaljerad och välbeskriven metod.   

Öppna intervjufrågor.   

Innehåller citat.   

Pilotstudie utfördes innan.   

Svagheter:   

Datainsamlingsmetoden kan bidra  
till att resultatet inte är representativt 
för populationen.   

Innehåller ingen bilaga med 
transkribering.   

Det finns en risk att information 
uteblev med tanke översättning med 
tolk.   

Författarna beskriver ej sin 

eventuella förförståelse.   

Resultatet visade på att kvinnorna kände 
sig annorlunda och nervärderade i den 
svenska vården. Det fanns tillfällen där 
deltagarna användes i studiesyfte och 
upplevde att sjukvårdspersonalen pratade 
bakom deras rygg.  Kvinnorna upplevde 
att sjukvårdspersonalen såg ner på dem 
och undvek då att söka hjälp.   
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3    

4    

Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, Land    

Syfte   Metod och ev. Design   Värdering   Resultat   

Björk-Brämberg, E., Nyström, 

M. & Dahlberg, K. (2010). 
Patient participation:  
A qualitative study of immigra 

nt women and their experiences 

. International Journal of Quali 
tative Studies on 

Health and 

Wellbeing, 5(1). 

doi:  
10.3402/qhw.v5i1.4650   

Land: Sweden   

Artikel 2   

Google Scholar   

Syftet var att utforska 

patientmedverkanhos 

immigranter vilka ej 

talar flytande svenska.   

Metod: Kvalitativ metod.   

Design: Beskrivande design   

Population: Kvinnor över18 år som immigrerat 

till Sverige och har hemtjänst.   

Urvalsurfarande: Bekvämlighetsurval.  

Urval: 8 individer tackade ja till deltagande i 

studien.   

Bortfall: Inget bortfall.   

Slutgiltig studiegrupp: 8 kvinnor i åldrarna 54– 

89 från Mellanöstern och Östeuropa.   

Datainsamlingsmetod: Djupintervjuer.    

Analysmetod: Textanalys   

   

   

   

Styrkor:   

Välbeskriven och tydlig metod.   

Innehåller citat.   

Öppna intervjufrågor användes.   

Svagheter:   

Få deltagare medverkade i studien.   

Inga män ville medverka i studien.    

Det finns en risk att information 

uteblev med tanke översättning med 

tolk.   

   

   

Deltagarna upplever det svårt att delta i sin 

egenvård då beslut tas ovanför deras 

huvud. Det leder till känslor av att vara ett 
objekt, kränkt och osäker i vården i 

Sverige.    

Deltagarna litar på att svensk 

sjukvårdspersonal besitter god kunskap 

och kompetens.    
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5    

Författare, år,  

titel, sidnummer och land    

Syfte    Metod och ev. Design    Värdering    Resultat   

Carlsson, T., 

MelanderMarttala, U., 
Mattsson, E. & Ringnér, 

A.  
(2016). Experiences and 

prefer ences of care among 

diagnosis of congenital heat 

defect in the fetus:  
a qualitative interview study. B 

MC Pregnancy and Childbirth,  
16(130). doi: 10.1186/s12884- 

016-0912-1   

Land: Sweden    

Artikel 3   

MEDLINE    

Syftet med studien 

var att utforska 

erfarenheter av 

omvårdnad i 

samband med 

diagnostisering  av 

medfött hjärtfel hos 

foster.    

Metod: Kvalitativ metod.     

Design: Beskrivande design.     

Population: Gravida och deras respektive som 

immigrerat till Sverige från Irak, Somalien och 

Palestina.    

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval.     

Urval: 9 individer tackade ja till deltagande i 

studien.    

Bortfall: Inget bortfall.    

Slutgiltig studiegrupp: 9 individer varav 5 kvinnor 
och 4 män mellan åldrarna 22–43. Av dem var 4 

från Irak, 3 från Somalien och 2 Palestina.    

Datainsamlingsmetod: Djupintervjuer  

Analysmetod: Textanalys    

   

Styrkor:    

En tydlig intervjuguide med 

huvudfrågor och följdfrågor.    

Tydlig och välbeskriven metod.    

Välstrukturerat resultat.   

Inget bortfall.  

Svagheter:    

Få deltagare som medverkat i 

studien.    

Urvalsförfarandet kan skevt för 

populationen.    

7 av deltagarna var i behov av tolk 

vilket ökar risken för utebliven 

information.   

Författarna beskriver ej sin 

eventuella förförståelse.     

Framförallt när sjukvårdspersonalen 

talade i medicinska termer upplevde 

deltagarna svårigheter med att förstå. 

Deltagarna föredrog att erhållas 

information i både skriftlig och visuell 

form. Med anledning av den starka 

religiösa tron hos deltagarna kunde viss 

information uppfattas som stötande.    

6    

7    

8      
9 
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Författare, år,  
titel, sidnummer och land    

Syfte    Metod och ev. Design    Värdering    Resultat   

Hadziabdic´, E., Heikkilä, K., 
Albin, B. & Hjelm, K. (2009). 

Migrants´  
perceptions of using interpreter 

s  
in health care. Internation 

Nurs ing Review, 56(4), 461– 

469. doi: 10.1111/j.1466- 
7657.2009.00738.x   

Land: Sweden    

Artikel: 4   

PsycINFO   

Syftet med studien 

var att beskriva hur 

individer som 

immi grerat från 

forna Jugoslavien 

till Sverige 

upplever 

användning av tolk 

inom svensk 

sjukvård.    

Metod: Kvalitativ metod.     

Design: Beskrivande design.    

Population: Individer som immigrerat till Sverige 
från Bosnien, Kroatien eller Serbien. Tolk ska vid 
ett flertal tillfällen använts i samband med 
sjukvårdsbesök inom 6 månader.    

Urvalsförfarande: Snöbollsurval.    

Urval: 17 individer tackade ja till deltagande i 
studien.    

Bortfall: Inget bortfall.   

Slutgiltig studiegrupp: 17 individer varav 10 
kvinnor och 7 män i åldrarna 29–74.    

Datainsamlingsmetod: Djupintervju.     

Analysmetod: Textanalys.    

   

Styrkor:    

Tydlig beskrivning om deltagarna.    

Deltagarna representerar den näst 
största gruppen av immigranter i 
Sverige.    

Resultatet kan vara representativt till 
populationen med anledning av brett 
åldersspann, olika kön, 
utbildningsnivå och tid deltagarna 
bott i Sverige.    

Välbeskrivande figur.   

Inget bortfall.   

Svaghet:     

Ingen beskrivning om författarnas 

förförståelse.    

Att inte kunna kommunicera på egen hand 
kunde upplevas begränsande. Deltagarna 

var nöjda med tolkarnas bemötande men 

det uppstod svårigheter med 

kommunikation när tolkarna ej talade 
samma språk. Vid samtalet föredrog 

deltagarna tolkning face-to-face med hjälp 

av en professionell tolk. När samtalet  

 behandlade känsliga  
ämnen önskade deltagarna telefontolk. 

Nackdelar med telefontolk kunde vara inte 

kunna utnyttja kroppsspråk, tekniska 

problem samt dålig ljudkvalitet.     

10    

11      

 

Författare, år,  
titel, sidnummer och land    

Syfte    Metod och ev. Design    Värdering    Resultat   
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Krupic, F., Sadic, S.  
& Fatahi, N.  
(2016). Contact with healthcare 
service expectation and rea lity 
of situation experienced by 
immugrants seeking swedish he 
alth-care. Academy of Medical 
Sciences of Bosnia & Herzegov 
ina Country, 28(2), 141– 145. 
doi: 10.5455/msm.2016.28 
.141-145   

Land: Sweden    

Artikel: 5   

MEDLINE    

Syfter var att 

undersöka hur 

immigranter från 

Bosnien herceg 

ovina, Somalien 

och Kosovo 

upplevde kontakten 

med Svensk 

sjukvårdspersonal.   

Metod: Kvalitativ metod.    

Design: Beskrivande design.   

Population: Immigrater från  
Bosnien Hercegovina, Somalien och Kosovo som 
var över 30 år och levt i Sverige i mer än 5 år.    

Urvalsförfarande: Sannolikhetsurval.   

Urval: 24 individer erbjöds deltagande i studien.    

Bortfall: 4 av deltagarna hoppade av studien utan 
förklaring. 2 deltagarna blev sjuka under studiens 
gång och kunde därför inte fullfölja.    

Slutgiltig studiegrupp: 18 individer varav 9 
kvinnor och 9 män i åldrarna 38–75. Deltagarna 
hade bott i Sverige 8–20 år.    

Datainsamlingsmetod: Fokusgruppsintervjuer med 
6 deltagare i varje grupp, 3 kvinnor och 3 män.    

Analysmetod: Textanalys.   

Styrkor:    

Välbeskriven datainsamling 
och dataanalys.    

Öppna intervjufrågor    

Lika stort antal kvinnor och män 
deltog.    

Svagheter:   

Ingen beskrivning om författarnas 
förförståelse.    

Med tanke på kulturella aspekter 
och att fokusgrupperna var med 
både kvinnor och män kan det ha 
påverkat resultatet.    

I diskussionen beskrivs att under 
intervjuerna närvarade flera 
personer vilket också kunde 
påverka deltagarnas svar.     

   

   

   

    

Deltagarna hade höga förväntningar på 
den svenska sjukvården vilket som 

inte uppnås när väl i kontakt med 
vården. På akutmottagningarna 

upplevde deltagarna en  

hög stressnivå hos sjukvårdspersonalen 

vilket skapa oro. Sjuksköterskorna 

upplevdes så pass upptagna att det inte 

fanns utrymme att få information och 

svar på frågor.    

12 
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Författare, år, titel, 

sidnummer och 

land    

Syfte    Metod och ev. Design    Värdering    Resultat   

Lobo-Pacheco, L., Jonzon, 

R. & Hurtig, A-K.  
(2016). Health Assessment  

and the Right to Health in  
Sweden: Asylum Seekers’  
Perspectives. PLoS ONE 1 
1(9), 1- 
9. doi: 10.1371/journal.po 
ne.0161842   

Land: Sweden   

Artikel: 6   

Google Scholar    

   

Syftet med studien var att 
bedöma asylsökandes 
perspektiv på    

huruvida information, 
rutiner och tjänster från 
hälsokontrollen är 
tillgängliga och 
uppfyller asylsökandes 
rätt till sjukvård.      

   

   

Metod: Kvantitativ metod.   

Design: Tvärsnittsstudie.    

Population: Individer som behärskar något av språken arabiska, somaliska, 
farsi, tigrinjska, engelska, franska eller spanska. Sökt asyl 2010 eller senare   

samt andra immigranter i Sverige som undervisas på språkskolor i 
Norrbotten, Skåne, Östergötland samt Stockholm. Deltagarna var i åldrarna 
18–65.    

Urvalsförfarande: Slumpmässigt urval.   

Urval: Av 132 språkskolor var 20 slumpmässigt utvalda till studien, 16 
skolor valde att delta. Totalt erhölls 1447 personer frågeformuläret.    

Bortfall: 1061 exkluderades på grund av avhopp eller uppfyllde ej 
inklusionskriterierna. 1412 personer besvarade studien varav 890 kom från 
Arabien, Somalien, Farsi och Tigrinja. Resterande kom från andra länder. 
577 var asylsökande, 263 var närstående till asylsökande, resterande 572 
kom till Sverige av andra anledningar som arbete eller för att bilda familj.   

Slutgiltig studiegrupp: 386 personer mellan åldrarna 18-65 deltog i 
studien.   

Datainsamlingsmetod: Enkät  

Analysmetod: Statistisk analys.    

Styrkor:    

Tydlig beskrivning 
av deltagarna.    

Pilotstudie genomfördes 
inför studien.    

Deltagarna har  
genomgått hälsokontrollen 
i nära anslutning till 
studien.    

Svagheter:    

Stort bortfall.    

Då deltagarna i studien 
redan fått 
uppehållstillstånd kan det 
påverka resultatet på 
grund av urvalsfel då 
deltagarna eventuellt är 
mer positivt inställda.    

   

Majoriteten av deltagarna 

hade mottagit erbjudande 
via brev angående 

hälsokontrollen och 

genomfört den.  
Anledningar till att inte 
genomföra hälsokontrollen 
kunde vara deltagarna inte 
förstod vad som stod i 
brevet, inte förstod syftet 
eller trodde det kunde 
inverka på asylansökan.     

  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161842
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161842
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161842
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161842
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161842
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161842
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161842
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13    

14    

Författare, år, titel, 

sidnummer och 

land    

Syfte    Metod och ev. Design    Värdering    Resultat    
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Mangrio, E. & Persson, K. 
(2017). Immigrant parents'  

experience with the 

Swedish child health care 

s ystem:  
A qualitative study. BMC  
Family Practice 18(32), 
19. doi: 
10.1186/s12875017-0604-
6  

Land: Sweden    

Artikel: 7   

Cinahl   

Syftet med studien var att 
belysa immigranters   

upplevelser av svensk 

barnsjukvård.     

Metod: Kvalitativ metod.    

Design: Beskrivande design.    

Population: Individer som immigrerat till Sverige från 
utanför Europa med barn under 5 år vilka var i behov av 

vård på barnvårdcentralen i södra  
Sverige. Individerna behövde ha förmåga att behärska 
svenska eller engelska.    

Urvalsförfarande: Avsiktligt urval.    

Urval: 19 föräldrar tackade ja till deltagande i studien.    

Bortfall: Inget bortfall.   

Slutgiltig studiegrupp: 19 Individer varav 15 kvinnor och  

4 män i åldrarna 21–45. Deltagarna kom från Afghanistan,  
Chile, Indien, Irak, Kurdistan, Kuwait, Libanon, Pakistan, 
Palestina, Venezuela och Vietnam och har levt i Sverige i 
2-22 år.   

Datainsamlingsmetod: Djupintervjuer.    

Analysmetod: Textanalys.    

   

Styrkor:   

Pilotintervju genomfördes inför 
studien.    

Tydlig beskrivning av deltagarna.    

Tydlig beskrivning av analysen.   

Svagheter:   

Korta intervjuer.    

Endast 1 av  
27 tillfrågade barnavårdscentral 
ville medverka.     

För litet urval för att vara 
representativt för populationen.    

   

   

Deltagarna menade att i 
jämförelse med sitt hemland var 
svensk sjukvård mycket bra och 
uttryckte stor tacksamhet. 
Intresset, kunskapen och 
engagemanget deltagarna erfarit 
från sjuksköterskor ansågs 
imponerande. I studien framgår 
vikten av att få skriftlig och 
muntlig information.    
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Författare, år, titel, 
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Syfte    Metod och ev. Design    Värdering    Resultat   
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Razavi, M-F., Falk, 
L., Björn, Å.  
& Wilhelmsson, S.  
(2011). Experiences of the  
Swedish healthcare system 

:  
an interview study with ref 

ugees in need of longterm 

health care. Scandina vian 

Journal of Public Health, 

39(3), 319325. doi:  

10.1177/140349 
4811399655   

Land: Sweden    

Artikel: 8   

MEDLINE   

Syftet med studien var att 

undersöka synpunkter på 

kontakten med 

vårdgivare gällande 

behandling och behov 

hos flyktingar som har en 

kronisk sjukdom eller 

funktionsnedsättning och 

därmed är i behov av 

långvarig vård.    

Metod: Kvalitativ metod.    

Design: Beskrivande design.    

Population: Individer som immigrerat till Sverige och är i 
behov av långvarig vård med anledning av kronisk 
sjukdom eller funktionsnedsättning.    

Urvalsförfarande: Framkommer inte.   

Urval: 21 personer erbjöds delta i studien.    

Bortfall: 2 personer på grund av psykos och demens, 4 
hoppade av utan förklaring, 2 svarade aldrig på studien, 1 
avled, 1 flyttade till ett annat län och 1 fick genomgå en 
akut njurtransplantation.    

Slutgiltig studiegrupp: 9 personer varav 5 kvinnor och 4 
män i åldrarna 12–49. Deltagarna kom från Burundi, 
Colombia, Irak, Kazakstan, Polen, Kosovo och Syrien och 
hade levt i Sverige 12-49 år.   

Datainsamlingsmetod: Djupintervju.   

Analysmetod: Textanalys.    

   

Styrkor:   

Välbeskriven metod.   

Brett åldersspann.    

Vid tillfällen där kommunikationen 
blev begränsad på grund av 
språkliga hinder erbjöds en ny 
intervju med tolk närvarande.    

Svagheter:    

Få deltagare.   

Stort bortfall.   

Studien var fokuserad på enbart en 
region vilket begränsar förmågan 
att generalisera resultatet.   

Användning av tolk ökar risken för 
utebliven information    

Urvalsförfarande framkommer 
inte.    

    

Deltagarna anser sig fått för lite 

information angående sin diagnos 

och behandling från 

sjukvårdspersonal. Ingen 

diskriminering upplevdes i 

samband med sjukvårdsbesök och 

tacksamhet uttrycks över att bli 

behandlad som alla andra. Att 

komma till ett land med annan 

sjukvård gjorde deltagarna osäkra 

på hur de skulle bete sig och vilka 

förväntningar som fanns på dem.    
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Syfte    Metod och ev. Design    Värdering    Resultat   

Seffo, N., Krupic, F., Grbi 
c, K. & Fatahi, N.  
(2014). From immigrant to 

patient: experiences of bos 

nian immigrants in the 

Swedish healthcare system 
. Academy of Medical 

Sciences of Bosnia & Herz 

egovina, 26(2), 84- 
89. doi: 10.5455/msm.201 

4.26.84-89   

Land: Sweden   

Artikel: 9   

MEDLINE   

   

Syftet med studien var att  
utforska bakgrunden till 

flyktingars immigration 

till Sverige och deras 

situation i det nya 

landet med specifikt 

fokus på kontakten med 

svensk sjukvård.    

Metod: Kvalitativ metod.    

Design: Beskrivande design   

Population: Individer som immigrerat från 
BosnienHercegovina och har levt i Sverige mer än 10 år. 
Individer som är över 60 år och har besökt sjukvården 
minst 2 gånger den senaste månaden.    

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval.    

Urval: 20 erbjöds medverkan, 15 individer tackade ja till 
deltagande i studien.    

Bortfall: 3 individer hoppade av utan förklaring, 2 flyttade 
tillbaka till Bosnien-Hercegovina och fullföljde inte 
studien.    

Slutgiltig studiegrupp: 15 individer varav 8 kvinnor och 
7 män i åldrarna 65 och 86.    

Datainsamlingsmetod: Djupintervjuer.    

Analysmetod: Textanalys.    

Styrkor:    

Tydlig beskrivning av deltagarna.    

Öppna intervjufrågor.    

Både kvinnor och män deltog i 
studien.    

Svagheter:     

Urvalsförfarande framkommer 
inte.    

Svårläst metod på grund av 
saknar underkategorier.    

Ingen beskrivning om författarnas 
förförståelse.   

Resultatet kunde påverkas vi 

tillfällen då deltagarna hade 

gäster eller barn hemma 

under intervju.    

Deltagarna uppgav missnöje 

gentemot tolkar med anledning av 

erfarenhet med tolkar som talar fel 

språk, inte översatte korrekt, dök 

upp sent eller inte alls samt att 

samtalet ibland tog det lång tid i 

och med översättningen.    
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Wångdahl, J., Lytsy, P., 
M årtensson, L. & 

Westerling, R. (2015). 

Health literacy and 

refugees' experiences of 
the health examination for 

asylum seekers - a 

Swedish cross- 
sectionalstudy. BMC Publi 

c  
Health, 15(1169). doi: 10. 
1186/s12889-015-2513-8   

Land: Sweden    

Artikel: 10   

MEDLINE   

Syftet med studien var att 
undersöka flyktingars 
erfarenhet av 
kommunikation under   

hälsokontroll och nyttan 

med undersökningen samt 

om tidigare kunskap om 

hälsa är associerad med 

upplevelserna.    

Metod: Kvantitativ metod.    

Design: Tvärsnittsstudie.    

Population: Vuxna personer som talar arabiska, 
somaliska, dari eller engelska, är födda utanför norden 
och har fått uppehållstånd i Sverige samt har genomgått 
första hälsokontrollen.    

Urvalsförfarande:  Bekvämlighetsurval.    

Urval: 360 personer uppfyllde inklusionskriterierna samt 
hade genom gått en hälsokontroll.     

Bortfall: Framgår ej.    

Slutgiltig studiegrupp: 360 personer i åldrarna 18–45 
eller äldre. Det var en jämn fördelning av män och kvinnor 
i studien.    

Datainsamlingsmetod: Enkät.    

Analysmetod: Statistisk analys.   

   

Styrkor:    

Stort antal deltagare.   

Jämnfördelat mellan kvinnor och 
män.   

Resultatet är representativt för 
populationen.     

Tydlig struktur på studien.    

Svagheter:    

Otydlig beskrivning av deltagarna 
och bortfall.    

   

   

Deltagarna uppgav ett missnöje 

gentemot hälsokontrollen med 

anledning av att ingen ny 

information framgick. 

Majoriteten upplevde att det inte 

fanns någon information om 

deras rätt till sjukvård i Sverige 

samt tillvägagångssätt för att söka 

vård. Deltagarna upplevde att 

kommunikationen under 

hälsokontrollen var mycket 

begränsad. Det framgick även att 

deltagare som hade tidigare 

kunskap om hälsa upplevde 

hälsokontrollerna bättre.    
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