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      Abstrakt 

Till följd av invandring och migration har befolkningen i Sverige ökat de senaste åren. 

Hälsopanoramat ser annorlunda ut för denna grupp av människor och flyktingar och 

invandrare söker tre gånger så mycket vård än övriga befolkningen. Detta ställer krav 

på hälso- och sjukvårdspersonalens förmåga att kunna bemöta och kommunicera med 

patienter ur dessa grupper. Oavsett patientens ursprung bör hälso- och sjukvården vara 

tillgänglig för alla och ges med lika villkor. Syftet med denna studie var att 

sammanställa kunskap om kommunikationssvårigheter vid möten i hälso- och 

sjukvård ur invandrares och flyktingars perspektiv. För att skapa en bild av hur 

kunskapsläget ser ut valdes metoden en integrerad litteraturöversikt och syftet 

besvarades med stöd av tre frågeställningar. Resultatet sammanställdes efter analys av 

tolv vetenskapliga artiklar med olika metodologiska ansatser. I resultatet framkom nio 

teman: språkbarriär, svårigheter med tolkning, kulturell barriär, utebliven 

information, dåligt bemötande, utebliven vård, misstro till sjukvården, kulturellt 

kompetent personal och tillgodose behov av sociala relationer. Språk- och kulturella 

barriärer var de främsta faktorerna som ledde till kommunikationssvårigheter vilket 

påverkade invandrare och flyktingar genom att information uteblev.  Detta ledde i sin 

tur till att missförstånd uppstod, att dem kände sig nonchalerade och väckte misstro 

till hälso- och sjukvårdssystemet. Åtgärder som föreslogs för att förebygga 

kommunikationssvårigheter var behovet av kulturellt kompetent vårdpersonal, vilken 

kunde underlätta de negativa känslor som följde av kommunikationssvårigheter. 

Resultatet diskuterades utifrån en mångkulturell bedömningsmodell och Speech Code 

Theory. Slutsatsen som dragits av resultatet är att i och med att kommunikation är 

grunden för att skapa relationer mellan vårdpersonal, flyktingar och invandrare är det 

viktigt att arbeta för kulturell kompetens bland vårdpersonalen. Teorier och modeller 

kan vara hjälpmedel för att uppnå detta och Giger och Davidhizars mångkulturella 

bedömningsmodell föreslås som intervention i praxis. 

 

Nyckelord: Invandrare, Flyktingar, Kommunikationssvårigheter, Kulturell 

kompetens, Omvårdnad, Integrerad litteraturöversikt. 
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Människor flyttar till Sverige på grund av olika anledningar, vissa för att jobba, skaffa familj och 

andra för att de är tvungna att göra det för att överleva. Det finns flera faktorer som kan bidra till 

mångkultur, det är bland annat invandringen och migrationen som gör Sverige till ett 

mångkulturellt samhälle (Statistiska centralbyrån [SCB], 2016a; 2016b; 2017). Bemötande är det 

första som sker i mötet mellan människor. För att kunna bemöta människor från andra kulturer 

behövs kunskap och respekt för att integriteten ska bevaras. Människor som har kommit till 

Sverige har rätt till vård. När människor från olika kulturer söker vård krävs det kulturell 

kompetent vårdpersonal för att kunna tillgodose deras behov. I dagsläget är 17 procent av landets 

totala befolkning på cirka 10 miljoner utlandsfödda och det talas 120 olika språk i Sverige idag 

(SCB, 2016b). För att kunna ge en säker sjukvård behövs en fungerande kommunikation mellan 

patient och sjukvårdspersonal (Coiera, 2006). Därför är det viktigt att veta vilka svårigheter som 

kan uppstå i mötet mellan patienter från en annan kultur och hälso- och sjukvårdspersonal.  

 

Levnadsförhållanden är olika och människor som tvingats lämna sina hem för att söka trygghet i 

ett annat land har oftast levt under ovisshet och mycket stress och press. De kan även ha varit 

utsatta för hot och våld som splittrat familjen och tvingat dem på flykt. Människor som söker sig 

till ett nytt land för skydd benämns för flyktingar (Migrationsverket, 2016) och invandrare är 

personer som kommer till ett nytt land av andra skäl (Svenska Akademins Ordbok [SAOB], 

2017). I denna litteraturöversikt kommer invandrares och flyktingars perspektiv vara i fokus. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2009) söker invandrare och flyktingar tre gånger så mycket vård än övriga 

befolkningen vilket utmanar hälso- och sjukvården. Psykisk ohälsa har visat sig vara vanligare 

hos flyktingar och invandrare än övriga befolkningen. Låg social status och begränsade 

möjligheter för sysselsättning samt diskriminering är några anledningar till att dem upplever 

sämre hälsa än andra. Levnadsvanor och livsstil påverkar deras hälsa och även deras barns hälsa. 

 

I mötet med hälso- och sjukvården har invandrare och flyktingar en egen uppfattning om hur 

vården ska ges vilket kan innebära att deras förväntningar avviker från det dem möter (Douglas 

et al., 2014). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska dock alla mötas med respekt 
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och den enskilda människan ska få en anpassad vård. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014) ska en sjuksköterska kunna ge fullständigt och 

kulturellt anpassad information till den enskilda personen med hänsyn till dess vanor, tro och 

människovärderingar. Detta krävs för att patienten ska kunna ge informerat samtycke för att 

medverka i behandlingen samt veta om sina rättigheter att kunna avstå från vården. Patienter har 

rätt bland annat till kulturellt överensstämmande vård (Purnell, 2016; SSF 2014) därför är 

kulturell kompetens hos sjukvårdspersonal viktigt. Att minska hälso- och sjukvårds skillnader för 

utsatta befolkningsgrupper oavsett geografiskt läge ses som en primär uppgift för kulturell 

kompetent vård och omsorg (Douglas et al., 2014; Purnell, 2016). 

 

Kulturell kompetens definieras av Garneau och Pepin (2014) som en komplex kunskap som 

grundas i kritisk reflektion och handling. För sjukvårdspersonal innebär detta att göra vården 

säker och effektiv samt att vården ska anpassas efter patienten och närståendes erfarenheter. 

Kulturell kompetens kan bidra till utveckling av nya kunskaper för sjuksköterskan. Dessa 

kunskaper kan både förebygga och minska ojämlikheter i hälso- och sjukvården. Enligt Douglas 

et al. (2014) bidrar kulturell kompetens hos hälso- och sjukvårdspersonal till minskning av 

ojämlikheter vid vård och omvårdnad av patienter. Kulturell kompetens uppnås genom 

delaktighet och integration med andra kulturer.  

 

För att kunna arbeta med ett kulturellt kompetent förhållningssätt ger Giger och Davidhizars 

(2002a) mångkulturella bedömningsmodell en utgångspunkt och verktyg för sjuksköterskor med 

syftet att kunna ge kulturell kompetent omvårdnad. Kultur definieras enligt Giger och Davidhizar 

(2002a) som ett beteende mönster vilket utvecklas med tiden och är en följd av sinnesintryck från 

sociala- och religiösa strukturer. Kultur formas även av värderingar, övertygelser, normer och 

traditioner som delas mellan medlemmar i samma grupp. Dem menar att varje individ är 

kulturellt unik och i bedömningen utgår man från sex kulturella fenomen: kommunikation, 

utrymme, sociala struktur, tid, kontroll av omgivning och biologiska variationer. Syftet med en 

mångkulturell bedömningsmodell är att identifiera de sex kulturfenomen för att sedan kunna 

sammanställa en bild av människans syn på hälsa, sjukdom och behandling. Detta görs för att 
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kunna kulturellt anpassa vården oavsett patientens ursprung. 

 

Vid kulturell kompetent omvårdnad krävs även en fungerande kommunikation. Speech codes 

theories (SCT) utvecklades genom en etnografisk forskning av Philipsen (Philipsen, Coutu & 

Covarrubias, 2005, s. 55–66). Han observerade att alla samhällen har ett system med socialt 

konstruerade uttryck och att mellan olika samhällen kan regler göra att innebörden i uttryck blir 

annorlunda. Dessa regler visar hur personerna i samhället är relaterade till varandra. Enligt SCT 

har olika kulturer, samhällen och samhällsklasser egna tal koder. Även i samma kultur kan 

mindre grupper ha sina egna tal koder. Att förstå innebörden av tal koder i ett samhälle eller en 

kultur kan hjälpa oss att anpassa kommunikationen och förhoppningsvis undvika misstag. Varje 

kultur har ett tydligt sätt att tala, men även mellan olika samhällsgrupper kan det uppstå 

missförstånd. I kommunikationen mellan vårdgivaren och patienten finns en uppsättning regler 

som läses av med hjälp av inlärda koder. Dessa koder medför förhållningssättet som råder och en 

stor vikt sitter hos personen som lyssnar, översätter och tolkar efter sin egen kod. 

 

Med medvetenhet om dessa koder och om kulturell kompetens ser man kommunikationen som 

den viktigaste delen mellan patienter och vårdpersonal. En fungerande kommunikation höjer 

säkerheten och kvaliteten på vården, men enligt Coiera (2006) är vikten av kommunikation 

undervärderad. Idag är bristande kommunikation en av de ledande orsakerna till skador som 

orsakas av vården. Det förmedlas tusentals budskap under en dag och brister kan uppkomma 

längst vårdkedjan. När en patient blir informerad och missförstår tillkommer risker för patientens 

säkerhet. En säkerhetsåtgärd är att ge information som patienten förstår vilket innebär att 

informationen måste vara anpassad till patientens kunskapsnivå. Efter är det viktigt att 

vårdpersonalen följer upp och ser att patienten förstått vad som sagts (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Syftet med denna studie var att sammanställa kunskap om kommunikationssvårigheter vid möten 

i hälso- och sjukvård ur invandrares och flyktingars perspektiv. Studien utgick från följande 

frågeställningar: 
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•         Vilka faktorer leder till kommunikationssvårigheter? 

•         På vilket sätt påverkar kommunikationssvårigheter invandrare och flyktingar i vården? 

•         Vilka behov föreslås för att förebygga kommunikationssvårigheter? 

 

Metod 

För att skapa en bild av hur kunskapsläget ser ut valdes metoden integrerad litteraturöversikt. 

Denna metod ger en bred översikt och kan kombinera olika metodologiska ansatser. En 

integrerad översikt innebär att processen genomförs med problemformulering, litteratursökning 

värdering av data, dataanalys och presentation av resultat (Whittemore & Knafl, 2005). 

 

Litteratursökning och urval 

Vid litteratursökningen utgick vi från syfte och frågeställningar. I sökandet av vetenskapliga 

artiklar användes Cinahl och PubMed som databaser. Vi identifierade centrala ord som blev 

söktermerna ”invandrare”, ”flyktingar”, “kommunikationsbarriär”, ”kulturell kompetens” och 

”transkulturell omvårdnad”. Vid sökningen användes SweMeSH och Thesaurus för att översätta 

svenska ord till engelska. I databasen Cinahl användes sökorden refugees, immigrants, 

communication barriers, cultural competence och transcultural care. I databasen PubMed blev 

sökorden refugees, emigrants and immigrants, communication barriers, cultural competency och 

culturally competent care (Tabell 1). Med relevanta söktermer specificerades området för att icke 

väsentliga sökträffar skulle minimeras. Thesaurus användes för att sökorden skulle stämma 

överens med databasens ämnesordlista. I databasen Cinahl och PubMed brukades Cinahl 

Hedings respektive MeSH termer. För att konkretisera och effektivisera sökningen kombinerades 

sökorden med varandra, med hjälp av booleska sökoperatörer AND för att förminska och OR för 

att utöka sökningen. Detta gjordes för att göra sökningen mer konkret och effektiv (jfr. Karlsson, 

2015, s. 95–113; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 67–91).  

 

Inklusionskriterier var artiklar med flyktingars och invandrares perspektiv samt 

kommunikationssvårigheter. Sökningen begränsades till engelskspråkiga artiklar, inte äldre än tio 
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år och att dem skulle finnas som originalartikel vilket innebär att resultatet presenteras för första 

gången. Exklusionskriterierna var systematiska översikter, metaanalyser och metasynteser, för att 

undvika bias, då samma källor kan förekomma i resultatdelen och inkluderade artiklar. 

 

Tabell 1. Översikt av den systematiska litteratursökningen 

Syfte med sökningen: Syftet med denna studie var att sammanställa kunskap om 

kommunikationssvårigheter vid möten i hälso- och sjukvård ur invandrares- och flyktingars perspektiv. 

Cinahl 2017 01 26 Begränsningar: English, publikations datum 2006–2016 

Söknr       *)           Söktermer                  Antal träffar   Antal granskade    Antal valda 

S1           CH          Refugees                             3721 

S2           CH          Immigrants                         7847 

S3           CH          Communication Barriers    3437 

S4           CH          Cultural Competence          5857 

S5           CH          Transcultural Care              2083 

S6           CH          S4 OR S5                            7472 

S7           CH          S1 OR S2                            11 178 

S8           CH          S6 AND S7                         616 

S9           CH          S3 AND S8                         80                         18                         9 

Syfte med sökningen: Syftet med denna studie var att sammanställa kunskap om 

kommunikationssvårigheter vid möten i hälso- och sjukvård ur invandrares- och flyktingars perspektiv. 

PubMed 2017 01 26 Begränsningar: English, publikations datum 2006–2016 

Söknr   *)         Sökterm                             Antal träffar     Antal granskade     Antal valda 

S1         MSH      Refugees                                   7723 

S2         MSH      Emigrants and Immigrants       8362 

S3         MSH      Communication Barriers          5480 

S4         MSH      Cultural competency                3890 

S5         MSH      Culturally competent care        385 

S6         MSH      S1 OR S2                                 15 636 

S7         MSH      S4 OR S5                                  4230 

S8         MSH      S6 AND S7                               416      

S9         MSH      S8 AND S3                               56                            8                           3        

   *MSH – MeSH termer i databasen PubMed, CH – CINAHL Headings i databasen CINAHL 

 

Urvalet av artiklarna gjordes genom att först läsa titel och sen abstrakt på dem med passande 

titlar till syftet. 49 artiklar exkluderades på grund av titel och 13 artiklar på grund av att 

abstraktet inte motsvarade syftet. Därefter blev ytterligare 48 artiklar exkluderade för att dem 
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inte fanns tillgängliga i fulltext. Återstående 26 artiklar granskades varav 14 artiklar exkluderade 

på grund av att de ej var vetenskapliga, att det var en litteraturstudie eller att populationen inte 

var relevant. Slutligen kvarstod tio kvalitativa och två kvantitativa artiklar.  Översikt över artiklar 

ingående i urval presenteras i Figur 1. 

 

 

 

Kvalitetsgranskning 

12 artiklar kvalitetsgranskades enligt Willman et al. (2011, s. 173–176). Kvalitativa 

vetenskapliga artiklar kvalitet granskades utifrån följande kriterier: syftet, urvalets relevans, 

etiska resonemang, datainsamling och analys samt resultat. Studiens kvalité sammanställdes 

genom beräkning av svar i protokollen och svaren omvandlades till procent (Willman et al. 2006, 

s. 96). Kvantitativa vetenskapliga artiklar kvalitet granskades utifrån följande kriterier: 

forskningsmetod, patientkarakteristika, lämpliga inkludering och exkludering, studiens relevans 

och urval samt bortfall. Kvalitén angavs i tre olika skalor: låg 60–69%, medel 70–79% och hög 
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80–100%. För att kunna sammanfatta bedömning av kvalitéten var det viktig att värdera etiskt 

resonemang, resultatets tillförlitlighet samt validitet, reliabilitet och generaliserbarhet (jfr. 

Willman et al., 2011, s. 173–174). Kvalitetsgranskningen resulterade i att fem artiklar fick hög 

studiekvalitet och sju fick medel studiekvalitet. I tabell 2 visas översikt av analyserade studier 

samt resultat från kvalitetsgranskningen. 

 

Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=12) 

Förfa

ttare 

/År 

Typ av 
studie 

Delt

agar

e 

Metod 
Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Cheng 

et al / 

2015 

Kvalitativ 17 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Tematisk analys 

Missförstånd när närstående används som tolk. Skriftlig 

information finns inte på invandrares språk. Kulturella 

skillnader orsakar också missförstånd. 

Medel 

Chun 

et al / 

2011 

Kvalitativ 40  Semistrukturerade 

intervjuer/Narrativ 

analyser 

Lång väntetid för att skaffa en tolk. Tolken talar otydligt 

utan att förklara. Att träffa vårdpersonal från samma 

kultur kan också göra mötet mer komplicerat. 

Okunnighet om kulturella skillnader. Mötet med en ny 

kultur är en stor omställning för invandrare. 

Medel 

Diver

s 2009 
  

Kvalitativ 14 Öppna intervjuer/ 

etnografisk analys 
Det är svårt att få den bästa vården när man inte talar 

språket. Vården blir bättre när vårdare talar patientens 

språk. 

Medel 

Doga

n et al 

/ 2009 

Kvalitativ 150 
 

Tematisk intervju/ 

Okänd 
Missförstånd kan ske när ord och gester kan ha olika 

betydelser. Personen som tolkade samtalet var ofta ett 

barn eller en närstående. 

Medel 

Elwell 

et al / 

2014 

Kvantitativ 120 Tvärsnittsstudie/ 

Statistisk analys 
Efter ett dåligt bemötande av vården försvinner 

förtroendet vilket kan leda till att invandrare inte söker 

vård vid senare tillfälle. 

Medel 

McHe

nry et 

al / 

2016 

Kvalitativ 36 Tematisk intervju/ 

SPSS och tematisk 

analys 

Språksvårigheter, lång väntan på tolk, barn används då 

för att översätta. Misstro till den traditionella medicinen 

och personalen.  
  

Hög 

Murra

y et al 

/ 2010 

Kvalitativ 10 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Fenomenologisk 

analys 

Språkbarriär tillsammans med okunnighet och kulturella 

skillnader leder till missförstånd mellan flyktingar och 

sjukvårdare, patienten drabbas hårdast. Språkbarriären 

förhindrar informationen att komma fram, flyktingar 

ifrågasätter vården för att dom inte förstår när 

sjukvårdare förklarar metoden och varför den är bra.  

Hög 
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Forts. Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=12)      

Förfa

ttare 

/År 

Typ av 
studie 

Del

tag

are 

Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

      

Nielse

n et al 

/ 2013 

Kvalitativ 11 Öppna 

intervjuer/Etnograf

isk analys 

Palliativa med utländsk bakgrund kan inte få snabb 

hjälp när det tar tid att finna en tolk. För att få råd 

föredras att ringa till sitt hemland än att skaffa hjälp i 

det aktuella landet. Kulturer har traditioner och 

förhållningssätt som skiljer sig från varandra, man vill 

ha en anpassad vård till sin kultur. 

Hög 

Nimm

on / 

2007 

Kvalitativ 5 Semistrukturerade 

intervjuer/ NVivo 

analys 

Det är svårt att uttrycka känslor till vårdpersonal när 

man inte kan språket. Flyktingar i vården blir sårbara 

när dom inte kan språket. 

Medel 

Rojas-

Guyle

r et al/ 

2008 

Kvantitativ 204 Strukturerade 

intervjuer/SPSS 

analys 

Kommunikationen förhindras av språket. Invandrare 

med dålig språkkunskap söker vård mer sällan än dom 

som behärskar landets språk bra. 
  

Hög 

Rosen

dahl 

et al / 

2016 

Kvalitativ 14 Semistrukturerad 

intervju/ Kvalitativ 

innehållsanalys 

Demenssjuka med invandrarbakgrund blir 

tillbakadragna och mindre sociala på grund av 

språkbarriär. Fel diagnostisering sker också pga 

språkbarriär. 

Hög 

Wilki

nson 

et al / 

2014 

Kvalitativ 16 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Tematisk analys 

Språkbarriär orsakar förlust av viktig information, leder 

till undervärderade diagnoser. Närstående som tolkar 

pratar över huvudet på patienten och pga kulturella 

skillnader ifrågasätter inte patienten sina närstående. 

Medel 

 

Analys 

Dataanalys genomfördes enligt Whittemore och Knafl (2005) som beskriver en integrerad 

kunskapsöversikt med fyra olika analysmoment. Datareduktion, dataöversikt, datajämförelse och 

till sist sammanfattning och kontroll av data utfördes för att kunna dra en slutsats om 

forskningsproblemet. En objektiv tolkning av informationen leder till en sammanfattning av ett 

nytt resultat vilket var målet med dataanalysen. 

 

Datareduktion kan även kallas för ett förkortnings-moment i dataanalysen (Whittemore & Knafl, 

2005). I detta moment lästes artiklarna noggrant en efter en några gånger. Det var viktigt att 
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identifiera och plocka fram textenheter utifrån syftet och de tre frågeställningarna. Enligt 

Whittemore och Knafl (2005) ska data extraheras från primärkällor och sorteras enligt ett logiskt 

system. I denna studie togs textenheter ut från primära artiklarna och klassificerades utifrån de 

frågeställningar de svarade mot. För att kunna förenkla, fokusera och hantera informationen 

sammanställdes materialet i en analysmatris med alla tre frågeställningar. 

 

I det andra dataanalysmomentet hade underteman identifierats efter valt ämne. För att kunna göra 

detta sammanställdes varje frågeställning i en ny översiktstabell som gav en separat dataöversikt 

över varje fråga. Textenheterna lästes och extraherades från primärkällor för att placeras i 

motsvarande underteman (jfr. Whittemore & Knafl, 2005). Till frågeställning 1 sammanställdes 

det 6 underteman, till frågeställning 2 sammanställdes 8 underteman och till frågeställning 3 

sammanställdes 4 underteman. 

 

I det tredje dataanalysmomentet utfördes en jämförelse av datan. Det jämfördes likheter och 

skillnader av data för att till sist kunna sammanställa slutliga teman. I enlighet med Whittemore 

och Knafl (2005) användes översiktstabeller för att underlätta och ge en översikt av 

datamaterialet. En noggrann datajämförelse utfördes genom att primära artiklar lästes flera 

gånger och att analysmatris och översiktstabeller användes. Primärkällorna utnyttjades genom 

hela analysprocessen för att kunna säkerställa att den jämförda datan bibehöll grundmeningen. 

Alla 12 artiklarna hade hög eller medel studiekvalitet vilket medförde att alla artiklar var lika 

betydelsefulla vid sammanställningen av data.  

 

Det fjärde dataanalysmomentet är sammanställning och kontroll. Enligt Whittemore och Knafl 

(2005) bör verifiering ske för att kontrollera att data stämmer överens med primärkällor. Efter 

jämförelse och kontroll sammanställdes en ny slutsats och av 18 olika underteman identifierades 

nio slutliga teman. I det slutliga analysmomentet efter sammanställning och kontroll av data 

skapades en översiktstabell som beskriver respektive temas förankring i inkluderade studier och 

presenteras i bilaga 1.  
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Resultat 

I resultatet framkom nio teman som presenteras i figur 2. Det sammanställda resultatet 

presenteras i löpande text utifrån varje enskild frågeställning och teman. Av 12 artiklarna var tio 

kvalitativa och två kvantitativa. Fem artiklar hade hög studiekvalitet och sju artiklar hade medel 

studiekvalitet. Bara fyra studier av 12 var publicerade innan 2010. Av 12 artiklar publicerades 

fem i USA, två i Kanada, två i Australien samt sista tre kom från Tyskland, Sverige och England. 

 

 

   

Faktorer som leder till kommunikationssvårigheter 

 

Bristfälliga språkkunskaper   

I ett flertal studier (Divers, 2009; Murray, Windsor, Parker & Tewfik 2010; Nimmon, 2007; 

Rosendahl, Söderman & Mazaheri, 2016; Wilkinson, et al., 2014) framkom att invandrare och 

flyktingar inte kunde förstå given information från vårdpersonal. På grund av språkbarriären 

framkom inte viktig information, så som att dem har rätt till tolk. Det visade sig också vara 

problematiskt att finna en tolk som kan översätta till det språk patienterna talar eller som kan den 

dialekt som efterfrågas (McHenry, Umoren, Dixit, Holliday & Litzelman, 2016; Murray et al., 
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2010). Att inte kunna förklara sig eller göra sig förstådd beskrevs av invandrare och flyktingar 

som väldigt jobbigt och väckte mycket oro hos dem. Språkbarriären orsakade även en känsla av 

stress (Divers, 2009; Dogan, Tschudin, Hot & Özkan, 2009; Elwell, Junker, Sillau, & Aagaard, 

2014; Rojas-Guyler, King & Montieth, 2008) och att inte tala det aktuella språket gjorde det 

omöjligt att på egen hand kontakta sjukvården via telefon. Vid akuta situationer blev det ett extra 

moment när tolk först måste kontaktas för att förmedla det aktuella tillståndet till sjukvården. 

Detta resulterade i en fördröjning av vård när tiden var en avgörande faktor (Nielsen, Angus, 

Gastaldo, Howell & Husain, 2013). Svårigheter uppstod även när invandrare och flyktingar 

angav information skriftligt eller tog del av information via enkäter eller broschyrer (Nimmon, 

2007). I studier (Cheng, Vasi, Wahidi & Russell, 2015; Rosendahl et al., 2016) visade det sig 

också att när patienter med utländsk bakgrund inte kunde tala direkt till vårdpersonalen blev det 

svårt att få kontakt och skapa en relation. I studien (Chun, Chesla & Kwan, 2011) framkom att 

inte kunna språket jämfördes med att ha en funktionsnedsättning, flyktingar och invandrare 

beskrev att det kändes som att inte ha ben. 

 

Bristfällig tillgång till tolk 

I flertal studier (Chun, Chesla & Kwan, 2011; McHenry et al., 2016; Murray et al., 2010; 

Wilkinson et al., 2014) framkom att det var svårt att direkt få tag på en tolk vid kontakt med 

hälso- och sjukvården och att tid måste bokas långt i förväg. Därav blev väntetiden för att skaffa 

fram en tolk väldigt lång, vilket skapade frustration hos flyktingar och invandrare. Samtal där 

tolken talade med en annan dialekt skapade irritation och förvirring och tillfällen då tolken inte 

behärskade språket resulterade i missförstånd och patienterna tappade förtroendet till vården 

(Chun et al., 2011; Dogan et al., 2009; McHenry et al., 2016). Att ha närstående som tolkade 

ansågs både vara positivt och negativt. Den positiva aspekten var att det gav en ökad trygghet för 

invandrare och flyktingar när det fanns någon som dem litade på i närheten som också kunde 

översätta. Patientens tillit till anhöriga medförde även trovärdighet av informationen som 

förmedlades från vårdpersonal via närstående (Wilkinson et al., 2014). Den negativa aspekten 

var att närstående tog över samtalet och utgick från sitt eget perspektiv istället för att rådgöra 

med patienten (Dogan et al., 2009; Wilkinson et al., 2014).  
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Kulturell inkompetens 

Vissa studier (Chun et al., 2011; McHenry et al., 2016; Rojas-Guyler et al., 2008) beskrev att 

invandrare och flyktingar blev behandlade annorlunda på grund av sin kulturella bakgrund. 

Patienterna med en annan bakgrund blev misstolkade och bemötandet med vården väckte 

skamkänslor. Detta skapade en känsla av att vara annorlunda och det uppstod ett vårdlidande. I 

ett flertal studie (Chun et al., 2011; Dogan et al., 2009; Murray et al., 2010; Nielsen et al., 2013) 

framkom det även att invandrare och flyktingar hade stort förtroende till sina egna metoder att 

hantera sjukdom och att det tog tid att ändra och acceptera nya tillvägagångssätt som användes i 

den nya kulturen. Patienterna hade ett stort behov av att få bevara sin egen kultur och dess 

traditioner. I två studier (Chun et al., 2011; Murray et. al., 2010) framkom det att olika 

beteendemönster berodde på kulturella skillnader men att det inte nämndes hur viktiga traditioner 

var och hur mycket dem betyder i vissa sammanhang. På grund av vårdpersonalens ovisshet om 

detta blev flyktingar och invandrare dåligt bemött och kände sig ignorerade. I Chun et al. (2011) 

studie framkom att kommunikationen inte underlättades när vårdpersonal och patienter hade 

samma ursprung och samma kulturella bakgrund. Detta med anledning av att det i vissa kulturer 

förekommer stora skillnader i hierarkin, vilket i sig orsakade orättvisa i bemötande och 

behandling. Enligt Murray et al. (2010) ifrågasatte patienter hela vårdsystemet på grund av stora 

skillnader i medicinska metoder.  

 

Kommunikationssvårigheters påverkan på invandrare och flyktingar 

 

Utebliven information  

I fyra studier (Cheng et al., 2015; Divers, 2009; Dogan et al., 2009; McHenry et al., 2016) 

framkom att det inte fanns tid för personalen att sätta sig ner och ge information som flyktingar 

och invandrare kunde förstå. Personalen blev stressad av att lägga ner tid på att förklara och utan 

muntlig eller skriftlig kommunikation uppstod bortfall av information. Enligt studier (Divers, 

2009; Dogan et al., 2009; Nimmon, 2007) var det ångestskapande att inte självständigt kunna 

förmedla information om sin hälsostatus. Att inte förstå den givna informationen innebar att 

flyktingarna och invandrare uppfattade fel diagnos men i flertal studier (Dogan et al., 2009; 



15 

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för Omvårdnad 

 

Murray et. al., 2010; Rosendahl et al., 2016; Wilkinson et al., 2014) framkom också att fel 

diagnos ställdes på grund av utebliven information från flyktingarna och invandrare till hälso- 

och sjukvårdspersonalen. På grund av bristande förståelse för given information eller utebliven 

information kunde patienterna inte ta del av sina rättigheter och skyldigheter och enligt Murray 

et al., (2010) förekom ett beteendemönster hos invandrare och flyktingar som innebar att dem 

valde att ljuga eller låtsas att dem förstod vad som sades för att inte göra sig till åtlöje. Det 

förekom även rädslor inför nya obekanta omständigheter, där information om behandlingen och 

medicinering inte framgick. I vissa fall hade information som hade översatts till patientens 

modersmål blivit kraftigt förenklat med påföljden att det inte längre framgick någon givande 

information utan innehöll information som patienterna redan hade (Chun et al., 2011). 

 

Dålig bemötande 

I två studier (McHenry et al., 2016; Murray et al., 2010) ansågs kommunikationen som 

kränkande, obekväm och som en obehaglig del i omvårdnaden när flyktingar och invandrare inte 

kunde tala direkt med vårdpersonalen utan tvingades behövde vända sig till tolken. Enligt Divers 

(2009) studie visade vårdpersonal irritation när patienter med en annan bakgrund var dålig på att 

förklara. I två studier (Divers, 2009; Wilkinson et al., 2014) förekom även att personalen såg 

kommunikationssvårigheter som en utmaning och försökte ge god omvårdnad oavsett 

omständigheter. Enligt Nielsen et al. (2013) studie orsakade bemötandet från vårdpersonalen mer 

stress och oro än nytta hos patienter som inte själva kunde uttrycka sin vilja. Murray et al. (2010) 

beskriver att vid vissa tillfällen där vårdpersonalen hamnade i nya situationer blev deras 

bemötande väldigt oprofessionellt vilket resulterade i ett vårdlidande för patienten. Dessutom 

kunde flyktingar och invandrare inte ifrågasätta sjukvården på grund av stor respekt för 

personalens status. I studien (Rosendahl el al., 2016) framkom att i mötet mellan patienter från 

andra kultur och vårdpersonalen blev samtalet inte socialt och känslan av otillräcklighet uppstod. 
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Utebliven vård 

Flera studier (Cheng et al., 2015; Divers, 2009; Elwell et al., 2014; Murray et al., 2010) visar att 

flyktingar och invandrare avvisades vård för att det inte fanns någon som kunde kommunicera 

med gemensamt språk. Bristen på tolk skapade enligt McHenry et al. (2016) ångest hos 

patienterna. Att bli avvisad vård till följd av bristande kommunikationssvårigheter ledde till att 

patienter endast sökte vård när dem var i behov att det, aldrig i förebyggande syftet (Cheng et al., 

2015; Divers, 2009; Elwell et al., 2014; Murray et al., 2010; Rojas-Guyler et al., 2008). I studien 

av Nielsen et al. (2013) framkom att vid långa väntetider valde patienter att söka hälsorådgivning 

i sitt hemland i första hand än att vända sig till den lokal hälso- och sjukvården.  

 

Misstro till sjukvården 

McHenry et al. (2016) beskrev i sin studie att flyktingar och invandrare saknade tillit till 

sjukvården och trodde inte att tolken kunde översätta lika bra som en närstående. Dem beskrev 

sig känna en känna en rädsla för att informationen om dem skulle försvinna och att det kunde 

leda till felbehandling eller felmedicinering. Ovisshet om vart information kunde ta vägen efter 

ett samtal begränsade tilliten till vården. Det framkom också att flyktingar och invandrare var 

rädda för att information kunde hamna i fel händer (Murray et al., 2010). Dogan et al. (2009) 

visade att vården som erbjöds var begränsad varför patienterna kände sig åsidosatta.  

 

Åtgärder som förebygger kommunikationssvårigheter 

 

Kulturellt kompetent personal 

McHenry et al. (2016) beskrev att invandrare och flyktingar föredrog sjukvårdspersonal som 

talade flera språk vilket kunde öka möjligheten till delaktighet. I studien av Chun et al. (2011) 

framkom också ett behov av kulturellt anpassad omvårdnad. Det beskrevs underlätta 

kommunikationen när vårdpersonal ville vara insatt i andras kulturer och visade intresse för att 

öka förståelsen om olika traditioner. I Divers (2009) studie beskrevs det fysiska mötet vara mer 

givande och socialt än ett möte per telefon vilket oftast var fallet då tolk anlitades. 
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Tillgodose behov av sociala relationer 

I Dogan et al. (2009) studie framkom att flyktingar och invandrare visade behov av empati och 

medkänsla från vårdpersonalen. Olika värderingar och kulturella skillnader gjorde det svårare för 

dem att skapa sociala kontakter och relationer med vårdpersonalen. Rosendahl et al. (2016) 

beskrev att flyktingar och invandrare kände ett behov av att umgås med andra som talade samma 

språk och hade samma traditioner och i två studier (Chun et al., 2011; Wilkinson et al., 2014) 

framkom att dem ville att vårdpersonal skulle erbjuda samtal med kurator. Detta behov var 

relaterat till att det ofta var svårt att tala med närstående om känsliga ämnen såsom till exempel 

om vård vid livets slutskede. Man ville inte göra sina familjemedlemmar oroliga och bli en börda 

för dem. Ett enkelt samtal underlättade lidandet och gav en känsla av välbefinnande. Det var 

också utmanande enligt Murray et al. (2010) att anlända ensam till ett nytt land för när sjukdom 

inträffade och det fanns behov av vård, fanns det ingen närstående. Patienter uttryckte behov av 

socialt stöd från vårdpersonalen för att undvika ensamhet. 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att sammanställa kunskap om kommunikationssvårigheter vid möten 

i hälso- och sjukvård ur invandrares och flyktingars perspektiv. I resultatet framkom nio teman 

som representerar olika faktorer som anses ha betydelser för kommunikationssvårigheter.  

 

I denna studies resultat framkom att språkbarriärer leder till att invandrare och flyktingar inte 

förstår given information. Oavsett kulturell bakgrund kan sjukdom uppstå och man måste ta 

kontakt med sjukvården. Vid kommunikation är språket alltid en inblandad komponent och 

enligt Giger och Davidhizar (2002a) innebär kommunikation att kunna både förstå och ge 

information. Kommunikation är en hel värld och det kan upplevas påfrestande för flyktingar och 

invandrare att vara utan språkkunskaper. Det leder till en känsla av utanförskap och stress. I 

resultatet i denna studie framkom också att språkbarriärer resulterade i att flyktingar och 

invandrare inte heller kunde ta del av information såsom de skyldigheter och rättigheter dem har. 

I akuta skeenden orsakade detta ytterligare problem för dem i och med kommunikationen blev 

omöjlig utan tolk och tid för vård förlängdes. Giger och Davidhizar (2002b) menar att när 
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kommunikationssvårigheter uppstår, försvinner det en möjlighet till informationsutbyte, vilket 

leder till en förlorad känslomässig och relationsskapande kontakt. Kommunikation etablerar en 

känsla av gemensamhet med andra och gör det möjligt att dela med sig av information i form av 

idéer och känslor. Kommunikation är ett sätt att sprida kultur, att överföra den till andra och 

bevara. Både verbal och icke verbal kommunikation är inlärt och har formats efter omgivningen 

menar Giger och Davidhizar (2002b) samt McCarthy, Cassidy, Graham och Tuohy (2013). 

 

Resultatet i studien visar att en faktor som orsakar kommunikationssvårigheter vid möten i hälso- 

och sjukvård ur invandrares- och flyktingars perspektiv var bland annat brist på tolk. På grund av 

resursbrist var det svårt att få tag på en tolk, vilket orsakade långa väntetider och väckte 

besvikelse och frustration hos flyktingar och invandrare. Missförstånd uppstod när tolken pratade 

samma språk men inte hade samma dialekt. Enligt McCarthy et al. (2013) är det mycket viktigt 

att använda sig av en professionell tolk för att utesluta möjliga missförstånd eller feltolkningar av 

den information som ges till patienter och det är viktigt att patienten får information på sitt 

modersmål (Löthberg, Fryklund, Westerling, Daryani & Stafström, 2012). Enligt Schouten och 

Meeuwesen (2010) är det viktigt att tolken har samma kulturella bakgrund som patienten och kan 

tolka inte bara språk, utan också förstå och förmedla kulturella aspekter som kan vara 

betydelsefulla för hälso- och sjukvårdspersonal. I denna studies resultat framkom att vissa 

flyktingar och invandrare upplevde trygghet när en närstående tolkade just för att dem hade en 

gemensam förståelse för problemet. Samtidigt framkom även andra aspekter där tryggheten och 

säkerheten påverkades av att närstående tolkar. Vi anser att det kan uppstå risker när närstående 

tolkar för att de inte besitter medicinska termer och inte har förmån att ta ett objektivt 

ställningstagande på grund av nära relationer. 

 

I resultatet framkom att kulturell inkompetens hos vårdpersonal leder till dåligt bemötande. 

Flyktingar och invandrare upplevde att de blev annorlunda bemötta och behandlade på grund av 

sin bakgrund. Enligt Misra och Hunte (2016) finns en koppling mellan invandrares upplevelse av 

diskriminering beroende på nivå av socialt stöd, coping-stil och etnisk identitet. Derose, Escarce 

och Lurie (2007) och Sundell Lecerof (2010) beskriver att invandrare och flyktingar undviker att 
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söka vård på grund av oro för att bli illa behandlade. Giger och Davidhizar (2002a) menar att 

personligt utrymme varierar från kultur till kultur. Med Giger och Davidhizars (2002a) 

mångkulturella bedömningsmodell kan sjuksköterskan identifiera vilka gränser som gäller för 

patienter från andra kulturer. Konsekvensen om hälso- och sjukvårdspersonalen överskrider 

patientens personliga utrymme kan ge brist på tillit till vården och ovilja att medverka eller söka 

vård. Giger och Davidhizar (2002a) beskriver att kultur är någonting som har växt fram med 

tiden och att det krävs tid att anpassa sig till en ny kultur. För att kunna ge kulturellt anpassad 

vård behöver vårdgivare vara delaktiga och integrera med andra kulturer. Utifrån resultatet i 

denna studie framkom att flyktingar och invandrare uppfattade de metoder som användes i deras 

hemland som de ultimata, och upplevdes trovärdigare än den nya metoden som erbjöds i det nya 

landet. På grund av att människor utgår ifrån den erfarenhet de besitter menar Giger och 

Davidhizars (2002b) att det inte är konstigt att de ifrågasätter den vård som erbjuds. Fatma 

(2013) beskriver hur de utifrån den mångkulturella bedömningsmodellen har säkerställt en 

kommunikationsväg mellan patienten och sjukvårdare som anpassar samtalet efter personligt 

utrymme, traditioner och religion för att vården ska bli kulturellt anpassad. När sjuksköterskan 

har en motivering som förklarar patienternas val och beslut ökar möjligheten att främja deras 

självbestämmande och sjuksköterskan kan arbeta för patientens önskemål och utifrån deras 

behov.  

 

Det framkom i resultatet att en effekt av kommunikationssvårigheterna vid möten av invandrare 

och flyktingar i hälso- och sjukvård var att dem avvisades vård. Patienterna kände att de inte blev 

tagna på allvar och att de blev missförstådda. I resultatet framkom också att invandrare och 

flyktingar i första hand tog kontakt med sitt hemland för att få medicinsk rådgivning. Det 

framkom också att de sökte hjälp endast i nödvändiga situationer men aldrig i förebyggande 

syfte. Schouten och Meeuwesen (2010) och Sundell Lecerof (2010) menar att när vårdpersonal 

har fördomar och kommunicerar med patienter från minoritetsgrupper annorlunda, leder det till 

att patienter känner misstro i mötet med dem. Efter ett sådant bemötande skapas beteende 

mönster hos patienter där de väljer andra alternativ än den lokala hälso- och sjukvården. 

Mitchell-Brown, Nemeth, Cartmell, Newman och Goto (2016) menar att det behövs information 
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på patientens modersmål för att patienten ska kunna ta del av information och vård. Detta är 

också viktigt för att patienter ska känna tillit till vården. Enligt Schouten och Meeuwesen (2010) 

förekommer missförstånd mellan sjukvårdare och flyktingar och invandrare på grund av 

kommunikationsbarriärer och att det sker mindre missförstånd mellan vårdare och patient som 

talar samma språk. Socialstyrelsen (2017) rekommenderar vårdpersonal att be patienten repetera 

det som sägs för att undvika missförstånd och allvarliga konsekvenser. Bylund, Peterson och 

Cameron (2012) menar att missförstånd som uppstår mellan vårdpersonal och patienter från olika 

kulturer kan förebyggas med Speech Code Theory (SCT). Teorin utgår från att patienterna inte 

förstår det vårdpersonalen menar för att de inte har samma tal koder. I resultatet framkom att 

sättet som vårdpersonalen framför hälsningen på, kan uppfattas som opassande av patienten på 

grund av olika tal koder. 

 

I resultatet framkom att flyktingar och invandrare upplever misstro till vårdsystemet på grund av 

dåliga erfarenheter. Det visade också att patienter har svårt att ge intim information till 

vårdgivare från en annan kultur. Misstro mellan sjukvårdspersonalen samt invandrare och 

flyktingar är relativt vanligt enligt Armstrong et al. (2006). Hultsjö och Hjelm (2005) beskriver 

att misstron uppstår bland annat på grund av dålig tillit till kvinnliga sjukvårdare till följd av 

kulturella skillnader. Enligt Hunter-Adams (2017) råder det allmän brist på förtroende till 

sjukvårdssystemet vilket begränsar patientens vilja till att söka vård och det följs av misstro till 

de sjukvårdsråd dem får av personalen. För att minska missförstånd föreslår Schouten och 

Meeuwesen (2010) att tolk med samma kulturella bakgrund ska erbjudas patienterna. Ett 

samförstånd i kommunikationen tror författarna skulle också kunna minska den oro flyktingar 

och invandrare visade sig ha utifrån denna studies resultat gällande var information om de tar 

vägen och hur den behandlas.  

 

Resultatet av denna studie visar på vikten av att sjukvårdspersonal är kulturellt kompetent. 

Patienter vill kunna prata sitt modersmål och behålla sina traditioner och uppskattade när 

vårdpersonalen visade intresse om deras kultur och tradition. Longo och Slater (2014) menar att 

för att kunna genomföra holistisk vård måste kulturellt kompetent vård ingå i omvårdnaden. För 
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att kunna förstå andras åsikter är det viktigt att vara medveten om sina egna värderingar som 

sjuksköterska. Kim-Godwin, Alexander, Felton, Mackey och Kasakoff (2006) beskriver att med 

kulturellt kompetent vård kan förebyggas potentiella konflikter och missförstånd genom att 

vårdpersonalen visar respekt för andra kulturer, övertygelser och beteenden. 

 

Intervention 

I resultatet framkom bland annat faktorer som språkbarriär, kulturell barriär som leder till 

kommunikationssvårigheter för invandrare och flyktingar inom vården samt att påverkan av detta 

för dem blir ett dåligt bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal. En föreslagen åtgärd för att 

förebygga kommunikationssvårigheter var behovet av kulturellt kompetent personal. Vi ger 

förslag på interventioner som kan förbättra omvårdnaden för invandrare och flyktingar. För att 

kunna ge kulturell anpassad omvårdnad behövs det en kulturellt kompetent personal. Giger och 

Davidhizars (2002a) mångkulturella bedömningsmodell kan vara användbar för att förbättra 

hälso- och sjukvård för flyktingar och invandrare. För att sjuksköterskor och annan 

sjukvårdspersonal ska kunna ta del av patientens kulturella identitet krävs det kunskap om 

begreppet kulturell kompetent omvårdnad och dess principer, tillsammans med en medvetenhet 

om aktuella forskningsresultat. Kulturell kompetent omvårdnad kan implementeras endast när 

patientens övertygelser och värderingar är omsorgsfullt tillämpade i omvårdnadsplaneringen. 

Med det menas att sjuksköterskan bör kunna ställa lämpliga frågor för att få fram viktig 

information om patienten angående dennes övertygelser och värderingar. Vi anser att utifrån de 

sex kulturfenomen som beskrivs i Giger och Davidhizars (2002a) mångkulturella 

bedömningsmodell kan sjuksköterskor ställa rätt frågor som beskriver patienten. Kulturellt 

kompetent omvårdnad kan vägleda sjuksköterskor att ge holistisk och kulturellt baserad vård till 

alla patienter (Purnell, 2016; Sagar, 2012, s. 1–17). 

 

I denna studie framkom det att flyktingar och invandrare upplevde obehag på grund av 

språkbarriärer när de inte kunde ta del av information och vara delaktig i besluten. Ömsesidig 

kommunikation är viktigt enligt Giger och Davidhizar (2002a; 2002b) och i resultatet 

framkommer att det är påfrestande att vara utan språkkunskaper. I denna studie uppstod det en 
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kulturell barriär mest på grund av personalens okunnighet att ge kulturellt anpassad information 

samt förstå patientens vilja och tankesätt. Att inte bli förstådd väckte känslan av diskriminering 

och att inte vara tillräcklig, konsekvensen blev utebliven vård och information. I mångkulturella 

samhällen anser vi att det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal har kunskaper och 

färdigheter för ritualer och andra aspekter på livets slut skede. Sjuksköterskan bör vara redo och 

kunna möta dessa människor med respekt och omtanke för att kunna planera, genomföra samt 

utvärdera omvårdnadsåtgärder vid livets slut. Vi anser att modellen kan användas av 

sjuksköterskan som stöd för att hjälpa att identifiera smärtuttryck och förstå övertygelser. Det är 

upp till sjuksköterskan att tillämpa kreativitet och kompetens för att kunna ge kulturell 

kompetent omvårdnad till flyktingar och invandrare. Enligt studier (Eggenberger, Grassley & 

Restrepo, 2006; Fatma, 2013; Giger & Davidhizar, 2002a; 2002b) bör sjukvården vara mer än 

bara tillgänglig, den ska också innefatta respekt för de övertygelser, attityder och kulturella 

livsstil som patienterna har. Medvetenheten om det sex kulturella fenomen som Giger och 

Davidhizar (2002a) beskriver i den kulturella bedömningsmodellen har hjälpt sjuksköterskor att 

få förtroende från patienterna. 

 

Giger och Davidhizar´s (2002a) mångkulturella bedömningsmodell är ett verktyg och 

utgångspunkt för att få en översikt av en specifik kulturell grupp. Den är översatt i flera språk 

och används redan i flera länder. Även om det finns variationer inom olika kulturer, ses 

bedömningen som en baslinje och är en utmärkt start för att ge kulturellt kompetent vård. För att 

successivt kunna använda den mångkulturella bedömningsmodellen i praxis, är det nödvändig att 

kunna ta reda på de sex kulturfenomen. För att kunna göra det måste personalen först kunna 

förstå vad patienten säger. Språket är ett viktigt område vid navigering av sjukvården och 

problem inom detta område kan skapa ytterligare skillnader i kvaliteten i vården för invandrare 

och flyktingar (Dowd, Giger & Davidhizar, 1998; Fatma, 2013; Giger & Davidhizar, 2002a; 

2002b; Sagar, 2012, s. 64–69). 
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Metodkritik 

I denna studie har det metodkritiska resonemanget utgått från paraply-begreppet trovärdighet, 

som består av tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet (jfr. Wallengren & 

Henricson, 2015, s. 487–488). I denna studie säkerställdes tillförlitlighet genom en tydlig 

presentation av metod och analysprocess. Enligt Wallengren och Henricson (2015, s. 487) 

innebär tillförlitlighet att resultatets giltighet ska framgå. Något som kan ha påverkat resultatet är 

de sökord som valts som relevanta. Då det alltid kan finnas andra relevanta sökord som kan ge en 

mer komplex sökning kan detta vara en svaghet i denna studie. Bristfaktorer kan ha förekommit i 

litteratursökningsfasen genom att vi eventuellt kan ha exkluderat artiklar som kan ha svarat mot 

syftet om det ej framkom i titel eller abstrakt (jfr. Whittemore & Knafl, 2005). I en integrerad 

litteraturöversikt kan kvalitetsbedömning vara ett mycket komplicerat moment då den kan 

innehålla både kvalitativa och kvantitativa studier (Whittemore & Knafl, 2005). Vi har tagit 

hänsyn till detta genom att studier med olika metodologiska ansatser har kvalitetsgranskats med 

olika granskningsprotokoll. Vi granskade först artiklarna separat för att sedan jämföra och 

diskutera skillnader vilket styrker kvaliteten på urvalet och därmed resultatets tillförlitlighet. 

 

Pålitlighet eftersträvades i denna studie genom noggrann redovisning av den systematiska 

litteratursökningen och urval samt analysmetoden. Enligt Wallengren och Henricson (2015, s. 

488) är detta viktigt för att studien ska kunna upprepas vid likadana förutsättningar. Dessutom 

har examensarbetets olika delar granskats av handledare och studiekamrater under några 

seminarier vilket ytterligare ökar pålitligheten. Det är också viktigt att författarnas förförståelse 

diskuteras, för möjlig inverkan på metodens och analysens genomförande. En av författarna är 

invandrare vilket kan ha haft inverkan på arbetet, men för att förebygga predisponering har 

föreställningar diskuterats genom hela arbetets gång. Likaså fördes resonemang om författaren 

men svenskt ursprung för att minimera risken då föreställningar kunde påverka processen. 

 

Bekräftbarhet omfattar både tillförlitlighet samt pålitlighet och handlar om diskussion av 

förförståelse samt transparens gällande arbetets genomförande och redovisning (Wallengren & 

Henricson, 2015, s. 488). För att reducera felbedömningar användes frågeställningar och genom 
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alla analysens delar eftersträvades ett kritiskt förhållningssätt. Vid syntetisering av data var det 

viktigt att återgå till den primära källan regelbundet för att inte förlora dess grundmening. 

Förförståelsen och erfarenheter diskuterades för att inte påverka resultatet. 

 

Överförbarhet enligt Wallengren och Henricson (2015, s. 487–488) syftar till att redovisa att 

resultatet kan överföras till andra grupper eller liknande situationer. Det sker efter att 

tillförlitlighet, pålitlighet samt bekräftbarhet har uppnåtts. Litteratursökningen är tydligt 

presenterad vilket kan underlätta för läsaren att avgöra överförbarheten. Vi anser att resultatet 

kan överföras till andra länder och att ursprung av flyktingar och invandrare inte har någon 

betydelse. Vi anser att bedömningen av kunskapsöversiktens trovärdighet är hög. 

 

Slutsats 

Det är viktigt att beskriva om kommunikationssvårigheter vid möten i hälso- och sjukvård ur 

invandrares- och flyktingars perspektiv, vilket varit vårt syfte med denna kunskapsöversikt. 

Denna minoritetsgrupp har ett stort behov av vård och omsorg varför det är angeläget för hälso- 

och sjukvårdspersonal att ha kunskap om hur kommunikation påverkar dem. Detta för att kunna 

bemöta dem på ett likvärdigt sätt. En summering av resultatet visar att den 

kommunikationsbarriär som uppstår påverkar flyktingar och invandrare i vården negativt. En 

förbättring ses som möjlig genom att utöva kulturellt anpassad omvårdnad. Det finns teorier och 

modeller som kan användas som rutin för att uppnå förbättring. Omvårdnad kan tolkas på olika 

sätt, även om sjuksköterskan anser att omvårdnad sker med lika villkor för alla, kan flyktingar 

och invandrare anse att dem behandlas annorlunda. Det är viktigt att som vårdpersonal vara 

medvetna om att fördomar finns och att det är en personlig insikt som sjuksköterskan själv inte 

bör glömma. Även utan gemensamt språk men med förståelse av kulturella skillnader och 

likheter finns det möjlighet till kommunikation och god omvårdnad. Kommunikationen kan ses 

som en förutsättning i sig vilket måste tas på allvar för att kunna hjälpa alla som söker vård, och 

vara en grund för att skapa relationer mellan vårdpersonal, flyktingar och invandrare. Även när 

kommunikationen fungerar bra bör det inte glömmas att empati, bra bemötande och vårdresurser 

är en avgörande del i kulturell kompetens.  
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Förslag till fortsatt forskning är att till exempel utgå från de faktorer som framkommer i denna 

studies resultat och där det finns ytterligare behov av djupare kunskap baserat på varje enskilt 

tema. På det viset skulle man kunna åstadkomma en fördjupad förståelse för orsaker till 

kommunikationssvårigheter för denna men även andra minoritetsgrupper som är i kontakt med 

hälso- och sjukvård. 
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Bilaga 1. Översikt över respektive temas förankring i inkluderade studier 

Referens Vilka faktorer  

leder till  

kommunikationssvårigheter? 

 

Hur påverkar 

kommunikationssvårigheter 

invandrare och flyktingar i vården? 

Vilka behov föreslås  

för att förebygga 

kommunikationssvårigheter? 

 A B C D E F G H I 

Cheng et al / 2015 X  X X  X    

Chun et al / 2011 X X X X    X X 

Divers 2009 X   X X X  X  

Dogan et al / 2009 X X X X   X  X 

Elwell et al / 2014 X     X    

McHenry et al / 2016 X X X X X X X X  

Murray et al / 2010 X X X X X X X  X 

Nielsen et al / 2013 X  X  X X    

Nimmon / 2007 X   X      

Rojas-Guyler et al/ 2008 X  X   X    

Rosendahl et al / 2016 X   X X    X 

Wilkinson et al / 2014 X X  X X    X 

A-Bristfälliga språkkunskaper, B-Bristfällig tillgång till tolk, C-Kulturell inkompetens, D-Utebliven information, E-Dåligt bemötande, F- Utebliven vård, G- 

Misstro till sjukvården, H- Kulturell kompetent personal, I- Tillgodose behov av sociala relaterat 


