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Sammanfattning    
Migrationen ökar, vilket gör att allt fler idag talar ett annat språk än majoritetsspråket i 
det land där de befinner sig. Det ställer krav på samhällets institutioner, såsom hälso- 
och sjukvård. Enligt svensk lag ska vård ges på lika villkor till alla invånare vilket 
kräver stort engagemang inom vården. Centralt i hälso- och sjukvård är vårdmötet 
mellan vårdgivare och patient. Vårdmötet kräver en god kommunikation och att 
patienten är delaktig. När detta inte uppnås riskeras ett vårdlidande. Syftet är att 
beskriva patienters erfarenheter av möten i vården då patienten inte kommunicerar på 
vårdgivarens språk. Tio artiklar har använts. De har analyserats enligt Axelssons metod 
och resultatet har sammanställts till en ny helhet. I materialet urskiljdes tre huvudteman: 
Utsatthet, Följder av bristande kommunikation och Patienternas behov. Resultatet visar 
att språket är ett huvudproblem i vårdmötet för patienter som inte kommunicerar på 
vårdgivarens språk. Språksvårigheter för med sig känslomässigt lidande och 
utanförskap för patienter. Bristande kommunikation leder också till praktiska 
konsekvenser så som felmedicinering och bristande compliance. Patienterna uttrycker 
behov av förändring i vården såsom bättre tillgång till tolkar och tvåspråkig personal. 
Dessa behov tillgodoses inte av dagens vård. 
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INLEDNING 
Intresset för språkfrågor i samband med möten i vården väcktes under vår 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Genom egna erfarenheter av vårdmöten, 
iakttagelser under VFU:n och under samtal med handledare och andra yrkesverksamma, 
fick vi erfara hur det kan vara att möta patienter som inte kommunicerar på samma 
språk som vårdgivaren. Sjuksköterskorna beskriver känslor av frustration och oro då de 
inte kan förstå patienter samt känslor av att inte räcka till eller ge den vård som 
efterfrågas.  För att underlätta den verbala kommunikationen finns tolk att tillgå men 
används sällan och prioriteras inte inom verksamheten. Därigenom väcktes hos oss en 
önskan att få veta mer om patienters erfarenheter av vårdmöten med sjuksköterskan och 
annan vårdpersonal. Begreppet ”vårdgivare” används, då vi vill fånga patienters möten 
med vårdpersonal oavsett professionstillhörighet. Då begreppet ”kommunikation” 
används åsyftas verbal kommunikation, det talade och skriftliga språket. Vi vill att 
arbetet bidrar till utveckling av sjuksköterskans förhållningssätt i vårdmötet.  
 
 
BAKGRUND 
Bakgrunden till denna studie inleds med fakta om det svenska samhällets utveckling 
och hälso- och sjukvården. Därefter berörs begreppen delaktighet, språk som 
kommunikation, vårdmötet, sjuksköterskans förhållningssätt i möten med patienter samt 
patienters lidande. 
 

Sverige - ett samhälle i förändring 
 
I Sverige såväl som internationellt ökar migrationen och berör både fler länder och fler 
individer än tidigare (Castles & Miller 2009, s. 10). Det gör att vi idag lever i ett 
mångkulturellt samhälle där vi möter människor med vitt skilda ursprung. Ser vi till 
svensk historia så har människor invandrat sedan flera hundra år tillbaka i tiden 
(Migrationsverket 2014). Enligt dagens prognos kommer det fram till år 2050 att 
komma cirka 3.15 miljoner invandrare till Sverige (Migrationsinfo 2014). Definitionen 
av invandrare är en person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en 
kortare eller längre tid och blir folkbokförd i landet (Immigrant-institutet 2014). 
Invandringen medför att Sverige i framtiden kommer bestå utav en befolkning där 
alltfler talar ett annat språk än majoriteten vilket ställer höga krav på samhället 
(Statistiska centralbyrån 2008, s. 15).   
 
En av samhällets funktioner är befolkningens välfärd, där målet för hälso- och 
sjukvården är hälsa samt att vård ska ges på lika villkor för all befolkning (SFS 
1982:763). Hälsa betyder helhet och helighet och ses som ”en rörelse mellan tre olika 
nivåer: hälsa som ”görande”, som ”varande” och som ”vardande”. Denna rörelse ger 
uttryck i hur människan upplever olika svårigheter, behov eller begär (Eriksson 1994, s. 
63-64).  
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Delaktighet 
Det är svårare att aktivt kämpa för att återfå hälsa när patienter inte blir inbjudna till 
delaktighet (Björk Brämberg 2008, s. 49). Deltagande inträffar när patienter har 
möjlighet att uttrycka sig och sina behov vilket betyder att vårdgivare måste lyssna på 
patienterna och göra det möjligt att involvera denne i sin vårdsituation (Björk 
Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010, s. 3). För att detta ska bli möjligt behöver de 
språkliga hindren övervinnas. Ett sätt att undanröja de språkliga problemen är att 
använda tolk. Via tolken kan behov uttryckas och frågor ställas vilket leder till ökad 
kontroll för patienterna. Många gånger när patienter inte inbjuds att delta upplever de 
utsatthet och utebliven trygghet samt känslor av att ha blivit kränkt och objektifierad. 
Här blir patienterna beroende av vårdarens skicklighet att komma över de språkliga 
hindren (Björk Brämberg 2008, s. 46,51-53). 

 
Språk som kommunikation 
Kommunikation innebär att överföra information, både att ge och ta emot, ett 
ömsesidigt utbyte, något som är nödvändigt inom vården. Samtal definieras som en 
relation där bägge parter tar del av konversationen. Mest troligt är att alla samtal är 
kunskapssökande, man vill i ett samtal tillföras något nytt. Det är även skillnad på prat 
och samtal. Prat kan vara innehållslöst och ensidigt, medan ett samtal är 
innehållsfokuserat och ett sätt att mötas. (Fossum 2013, s. 25). 
 
Det är patienten som är i fokus och är sin egen expert, det vill säga har bäst kunskap om 
sig själv (Dahlberg & Segesten 2010, s. 103). Patienter som inte kommunicerar på 
vårdgivarens språk har en begränsad kommunikationsmöjlighet. Sker kommunikationen 
på skilda språk kan vårdgivaren ta hjälp av en tolk för att underlätta (Bäärnhielm 2013, 
s. 316). I samspelet mellan vårdgivare och patient samlas fakta in för att kunna ställa 
diagnos och ge behandling, en delaktig patient påverkar resultatet positivt. 
Kommunikationen bör hållas levande under hela vårdprocessen samt återkopplas till 
patienten för att se till att denne förstått information rätt (Socialstyrelsen 2012, s. 22). 
För att förbättra patientsäkerheten och öka delaktigheten för patienter krävs bättre 
kunskap och kommunikation i vårdmöten. Forskning visar att det inte är den medicinska 
bristen på kompetens som ökar vårdskadorna, utan bristande kommunikation (Sveriges 
kommuner och landsting 2011, s. 3).  
 

Vårdmöten 
Vårdmöten är möten mellan vårdgivare och människor som söker hjälp – patienter. För 
att förstå det enskilda vårdmötet krävs ett samspel utav många olika aspekter. Det är av 
stor vikt att observera både vad som sägs och görs då det inte alltid överensstämmer. 
Därför ställs högre krav på öppenhet och förståelse från vårdgivarens sida (Fioretos, 
Hansson & Nilsson 2013, s. 7, 11-12).  
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Sjuksköterskans möte med patienten 
Sjuksköterskans arbete ska bygga på vetenskap och utmärkas av ett etiskt 
förhållningssätt (Socialstyrelsen 2005, s. 3). God vård enligt Socialstyrelsen innebär att 
den ska genomföras i rådslag med patienten samt med respekt för denne. Vården ska 
även kännetecknas av att vara patientfokuserad, likvärdig och tillförlitlig Det är 
patienten som är expert på sin egen kropp, situation och ohälsa, men samtidigt beroende 
av andras skicklighet, resurser och beslutstagande. Därför är det viktigt att information 
anpassas individuellt och utbyts i en dialog mellan patient och vårdgivare. Begreppet 
individuellt anpassad information innebär att information som ges till patienten måste 
anpassas när det gäller innehåll och utformning samt följas upp och återkopplas, så det 
framgår hur patienten har förstått den givna informationen (Socialstyrelsen 2012, s. 3, 
22–25). International Council of Nurses (ICN):s etiska kod för sjuksköterskor tar 
ställning för människans rättigheter och uppmanar sjuksköterskan att handla därefter. 
ICN:s kod visar vägen för alla sjuksköterskor att följa ett gemensamt förhållningssätt. 
ICN definierar sjuksköterskans fyra primära ansvarsområden: att främja hälsa, att 
förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande (Svensk 
sjuksköterskeförening 2014, s. 2–3). 

 
Patienten – den lidande 
Att lida kan definieras som exempelvis att våndas, kämpa eller utstå någonting. Något 
som besvärar människan. Lida kan även vara ett uttryck för ett behov eller en brist på 
något. Begreppet patient betydde från början den lidande, den som uthärdar. På senare 
tid har patientbegreppet förändrats och erhållit en mer medicinsk betydelse, den lidande 
människan har glömts bort. Ursprungligen var sjukvården avsedd att ge vård åt den 
lidande människan, idag förorsakar den istället många fall av lidande. Lidande som vi 
människor orsakar varandra, många gånger omedvetet. Att inte få sina grundläggande 
behov uppfyllda, eller känna sig förstådd och sedd, gör att människan inte upplever full 
värdighet vilket leder till lidande. Att vara ensam och utestängd ur gemenskap eller inte 
känna sig välkommen leder även det till lidande. Gemensamt för alla människor är 
viljan att känna delaktighet samt bli bekräftad Eriksson (1994, s. 21-27,39-45). 

 

Vårdlidande 
Beroende på orsaken till lidande kan vi tala om tre olika sorters lidande: 
sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande (Wiklund 2003, s. 102). Vårdlidande är 
det lidande som uppstår när patienten upplever brister i vårdandet/behandlingen eller 
när den inte är komplett, när patienten inte känner sig lyssnad på eller blir tagen på 
allvar. Enligt Dahlberg (2010, s. 212) uppstår vårdlidande många gånger på grund av ett 
omedvetet handlande av vårdgivaren, där det brister i både kunskap och reflektion. 
Enligt Eriksson (1994, s. 91-92,97) kan vårdlidande sammanfattas som kränkning av 
patientens värdighet vilket är den vanligaste orsaken till vårdlidande. Fördöma eller 
straffa patienten, utöva makt eller att vård uteblir är andra orsaker till ett vårdlidande. 
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PROBLEMFORMULERING 
Större krav ställs på språklig förmåga i samband med vård och behandling än vid samtal 
i det vardagliga livet. Oförmåga att kommunicera med ord leder till att möten mellan 
patienter och vårdgivare förändras, informationsöverföring och samspel påverkas. Detta 
leder till ökad arbetsbörda för vårdgivarna och en utsatt situation för patienterna. Den 
vårdande relationen kan påverkas negativt, vilket orsakar ett ökat lidande för patienter. 
Kan patienters upplevelse av trygghet och tillit påverkas? Finns det risk att patienter 
känner sig diskriminerade och förbisedda? Hur inverkar detta på följsamhet? Hur 
påverkas patienters autonomi och integritet då andra människor, professionella eller 
anhöriga, anlitas för att tolka? Ökad förståelse för patienters erfarenheter i dessa 
situationer skulle kunna bidra till ett bättre bemötande, och därigenom till bättre vård. 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av möten i vården, då patienten inte 
kommunicerar på vårdgivarens språk. 
 
METOD 
En litteraturstudie bedömdes mest lämplig med tanke på den begränsade tid som stod 
till förfogande. Genom att sammanställa resultat från relevanta artiklar och 
sammansmälta dessa till en ny helhet vill författarna ge en överblick över 
forskningsläget. En sådan översikt kan bidra till att ge yrkesverksamma inom vård och 
omsorg en ökad förståelse för patienters erfarenheter, vilket kan utgöra en grund för 
bättre bemötande. 
 
Denna litteraturöversikt baseras på metoden Axelsson beskriver i Tillämpad kvalitativ 
forskning. Axelssons beskrivning är särskilt anpassad för studentuppsatser eller andra 
studier med begränsat omfång (2012, s. 203). Fribergs metod användes som stöd för att 
inkludera både kvantitativa och kvalitativa data (Friberg 2006, s. 116). 

 
Data 
Efter urvalsprocessen återstod tio artiklar, publicerade mellan 2005 och 2012. 
Författarna är verksamma vid universitet i Australien, Nederländerna, Sverige, Turkiet 
och USA. Studierna är genomförda i Australien, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, 
Tyskland och USA. Deltagarna är vuxna patienter och i två studier ingår även 
anhörigvårdare. I tre av studierna är deltagarna kvinnor i barnafödande ålder, och 
kvinnor är också i majoritet i de andra studierna. Förutom studierna som är utförda inom 
mödravården har forskarna inte haft för avsikt att studera kvinnor mer än män, utan det 
har fallit sig så när deltagare till studierna rekryterats. Studierna har genomförts bland 
patienter från akutsjukvård, cancervård, hemsjukvård, mödravård och reproduktiv hälsa, 
primärvård och ospecificerad sjukhusvård. 
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Datainsamling 
Syftet tjänade som utgångspunkt för litteratursökningen. Enligt Axelsson (2012, s. 208) 
är det värdefullt att göra en pilotsökning för att få en uppfattning om tillgången till 
material och få uppslag till nya sökord. I enlighet med detta gjordes flera sökningar i 
Cinahl och PubMed med sökorden language barriers, patient experience, transcultural 
och nursing, i olika kombinationer. Sökord plockades från nyckelorden i de artiklar i 
träfflistan som bedömdes vara relevanta. På google.com gjordes sökning med längre 
meningar som språkbarriärer i vården, kommunikation inom vården, patientens 
upplevelse av kommunikation.  Resultatet bidrog med en artikel. 
 
Sökningen i artikeldatabaser (huvudsökningen) gjordes som fritextsökning för att inte 
missa någon relevant artikel. Sökning gjordes i Cinahl och PubMed med sökorden 
immigrants, refugees, language, language barriers, interpret*, patient, patient 
experience, transcultural, communication, migration, och nurs*, ensamma och i 
kombinationer. Då resultatet blev färre än 200 artiklar gjordes en genomgång av abstract 
och artiklar valdes ut. Artiklar utan abstract valdes bort. Dessutom gjordes sökningar på 
uppsatser.se och Borås Academic Digital Archive (BADA). Manuell sökning (Axelsson 
2012 s. 211) gjordes utifrån referenslistor i översiktsartiklar och studentuppsatser. Nästa 
steg var att läsa artiklarnas resultat och välja de som var relevanta för att besvara syftet. 
Huvudsökningen resulterade i sex användbara artiklar, den manuella sökningen i tre, 
totalt tio artiklar tillsammans med den som framkom genom sökning via google. 
 
Inkluderade artiklar beskriver patienters erfarenheter av kommunikationssvårigheter i 
möten med vårdgivare. Författarna valde att inkludera endast vuxna (över 18 år). 
Artiklarna är publicerade tidigast 2005 och på engelska. Detta är i enlighet med 
Axelssons åsikt att en litteraturstudie ska innehålla den senaste forskningen på området 
(Axelsson 2012, s. 210). Artiklar som behandlar all sorts vård har inkluderats, även då 
det berör specialistsjuksköterskans yrkesområde. Artiklar som fokuserade på vårdens 
tillgänglighet och hinder för patienter att söka vård valdes bort, då syftet med studien är 
att beskriva patienters erfarenheter av möten i vården då patienten inte kommunicerar på 
vårdgivarens språk. Artiklar som behandlade enbart möten mellan läkare och patienter 
(inte andra vårdgivare) valdes bort, för att materialet ska hålla sig inom sjuksköterskans 
område. Undantaget är studien om primärvårdspatienter (Wiking et al. 2009). Både 
kvantitativa och kvalitativa studier ingår i urvalet. Enligt Friberg 2006, s. 116) behöver 
en litteraturöversikt, till skillnad från en systematisk litteraturstudie, inte begränsas till 
antingen kvantitativa eller kvalitativa artiklar. I Axelssons metod ingår ingen 
granskningsmall för artiklarna. Sedan tidigare är författarna bekanta med granskning 
enligt modellen Critical appraisal skills programme (CASP, 2013), och valde därför att 
använda sig av den. Ingen av artiklarna bedömdes ha bristande kvalitet. 
 
 

Dataanalys 
När urvalet gjorts återstod tio artiklar. De lästes grundligt och delar i resultatet som 
kunde användas för att besvara syftet markerades. En översiktstabell över artiklarna 
gjordes (Bilaga 1), i enlighet med Institutionen för vårdvetenskaps riktlinjer och 
Axelsson (Institutionen för vårdvetenskap 2013, s. 6; Axelsson, 2012, s. 212). Därefter 
översattes materialet till svenska av båda författarna. Översättningen lästes igen, och 
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teman urskiljdes. Materialet sorterades i olika word-dokument. Efter att ha sorterat 
materialet under tre huvudteman: Utsatthet, Följder av bristande kommunikation och 
Patienternas behov, formulerades underteman och materialet sorterades åter igen. Detta 
beskriver Axelsson som ”att gå från helhet till delar”. Sammanställningen av materialet i 
den nya struktur som tema bildar blir en ny helhet, som gör resultatet tillgängligt för 
läsarna och ligger till grund för de slutsatser som dras (Axelsson 2012, s. 212). För att 
skapa en ny helhet användes teman och underteman som rubriker för en 
sammanhängande text. Under arbetet användes artiklarna för att kontrollera att 
materialet inte blev feltolkat när det plockades ur sitt sammanhang. 
 
RESULTAT 
Då materialet analyserats med utgångspunkt av syftet som är att beskriva patienters 
erfarenheter av möten i vården då patienten inte kommunicerar på vårdgivarens språk, 
resulterade detta i tre huvudteman och fyra underteman. Huvudteman är Utsatthet, 
Följder av bristande kommunikation och Patienternas behov.  
 
 

 
 
 
 

Utsatthet 
Det är mycket känslor som uppkommer i och med att patienter har svårigheter att 
uttrycka sig genom språket, dominerande är en känsla av utsatthet. För att göra 
materialet mer överskådligt består temat av två underteman: Språkets betydelse i 
vårdmötet och Att stå utanför vården. 
 

Språkets betydelse i vårdmötet 
Huvudproblemet i vårdmötet för deltagarna i de inkluderade studierna är språket 
(Dogan, Tschudin, Hot & Özkan 2009, s. 688; Wiking, Stattin-Saleh, Johansson & 
Sundquist 2009, s. 292; Gurman & Becker 2008, s. 511; Binder, Borné, Johnsdotter & 
Essén 2012, s. 1175; Garrett, Dickson, Young, Klinken Whelan & Forero 2008, s. 483; 
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Butow, Sze, Dugal-Beri, Mikhail, Eisenbruch, Jefford, Schofield, Girgis, King & 
Goldstein 2011, s. 285). Patienterna känner att informationsutbytet mellan dem själva 
och vårdgivarna inte är tillfredsställande, och att de inte kan kommunicera på ett 
meningsfullt sätt (Suurmond, Uiters, de Bruijne, Stronks & Essink-Bot 2011, s. 4; 
Eckhardt, Mott & Andrew 2005, s. 65). Användning av tolk kan underlätta, men ofta 
finns ingen tillgänglig (Butow et al. 2011, s. 287; Eckhardt, Mott & Andrew 2005, s. 64; 
Gurman & Becker 2008, s. 511, 513). Tvåspråkig personal nämns också som en tillgång 
när de är tillgängliga och villiga ta sig an patienter (Butow et al. 2011, s. 286; Garrett et 
al. 2008, s. 511).  
 
Känslor som oro, stress, beroende, skräck, frustration och skuld kännetecknar 
patienternas erfarenheter i vården (Eckhardt, Mott & Andrew 2005, s. 66; Garrett et al. 
2008, s. 484-487; Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010, s. 5). Patienterna 
upplever att vårdgivarna inte anstränger sig för att kommunicera med och vårda dem på 
ett bra sätt. De känner sig förolämpade, objektifierade och kränkta av vårdgivarna 
(Garrett et al. 2008, s. 488; Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010, s. 5). 
Vårdgivarna tar sig inte tid att arbeta förbi språkbarriären och uppvisar attityden att det 
inte är sjuksköterskornas uppgift att hjälpa patienter med språket (Butow et al. 2011, s. 
284; Eckhardt et al. 2005, s. 65). De tar inte hänsyn till patienters särskilda behov utan 
behandlar dem som vem som helst (Eckhardt et al. 2005, s. 64). Några patienter tar upp 
exempel på hur tvåspråkig personal inte vill prata med dem på det gemensamma språket 
(Garrett et al. 2008, s. 485). Patienter upplever att de inte blir tagna på allvar då 
vårdgivare inte lyssnar, inte tycks märka när de får otillräcklig information, och/eller 
inte läser journaler före ett patientmöte (Suurmond et al. 2011, s. 4–5). Några patienter 
upplever att den vård och de mediciner de får begränsas eller läkaren håller inne med 
information (Dogan et al. 2009, s. 689; Butow et al. 2011, s. 284). 
 
Trots att de beskriver alla dessa svårigheter i vårdmöten, är många patienter nöjda med 
sin vård (Gurman & Becker 2008, s. 515). I studien från vårdcentraler i Stockholm finns 
inget samband mellan upplevelse av att bli förstådd/upplevelse av språkproblem och hur 
nöjda deltagarna är med vården (Wiking et al. 2009, s. 292). I den tyska studien av 
patienter med turkiskt ursprung ville majoriteten inte byta personal (Dogan et al. 2009, 
s. 688). Många deltagare i en australiensisk studie upplevde ingen skillnad på vården de 
fick jämfört med infödda patienter (Butow et al. 2011, s. 285). 
 

Att stå utanför vården 
Patienterna beskriver hur de på olika sätt avstår från att försöka förstå och göra sig 
förstådda. Det kan ske då det är svårt att be om (ytterligare) förklaring och patienter ger 
sken av att förstå mer än vad de gör (Butow et al. 2011, s. 285; Dogan et al. 2009, s. 
689). Det kan ske då patienter överlåter uppgiften att kommunicera till närstående, eller 
på grund av kulturella eller andra orsaker accepterar att inte förstå och inte vara delaktig 
(Garrett et al. 2008, s. 487; Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010, s. 4; Binder et 
al. 2012, s. 1178). 
 
Maktlöshet är ett motiv i patienternas berättelser. De känner sig beroende, sårbara och 
infantiliserade då de själva inte kan samtala med vårdgivaren utan måste lita till tolk 
(närstående eller professionell). De anger att det känns obekvämt när det gäller 
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konfidentiella frågor att de inte kan kommunicera direkt med vårdgivaren (Butow et al. 
2011, s. 285, 286; Dogan et al. 2009, s. 689; Garrett et al. 2008, s. 484, 487). I de fall då 
närstående företräder patienter får vårdgivare inte tillgång till patienternas egna 
sjukdomsberättelser, de filtreras genom närstående. På samma sätt filtreras behandling 
och vård tillbaka till patienterna (Garrett et al. 2008, s. 487). 
 
Patienterna berättar om svårigheter att förstå det som händer i vården. Individuella 
behov av information tillgodoses inte, medicinsk terminologi, snabbt och komplext 
språk förvärrar problemet. Patienter går därför miste om värdefull information (Garrett 
et al. 2008, s. 485; Eckhardt, Mott & Andrew 2005, s. 66). Detta leder till att patienterna 
inte förstår prover, behandlingar och läkemedel (Gurman & Becker 2008, s. 512). De 
oroar sig för att planeringen av vården ska bli fel på grund av att de inte förstått vad som 
sagts (Dogan et al. 2009, s. 689). 
 
Känslor av utanförskap och ensamhet hänger ihop med direkta kommunikationsproblem 
och med relationer till vårdgivare. Patienter berättar om hur bristen på hänsyn till 
individuella behov gör att de känner sig utanför. Ofta leder detta till en känsla av att 
vårdgivare aktivt stänger ute patienter. Ett tydligt exempel är då information ges av 
vårdgivaren till en grupp patienter, utan att de som inte förstår språket får någon hjälp 
(Eckhardt, Mott & Andrew 2005, s. 64-66; Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010, 
s. 5; Butow et al. 2011, s. 285). Ett annat exempel är upplevelser av diskriminering från 
vårdgivare (Gurman & Becker 2008, s. 514). 
 
Vårdrelationen påverkas av känslan att bli försummad av vårdgivare och språkbarriärer, 
som isolerar patienter. Patienterna upplever minskad tillit till vårdgivarna då de inte 
tycks ta språkproblemen på allvar. I en studie talar deltagarna direkt om svårigheterna 
att skapa en relation, då språkbarriären gör det omöjligt för dem att visa sin 
personlighet, eller att uppfatta vårdgivares personligheter på djupet (Suurmond et al. 
2011, s. 5; Butow et al. 2011, s. 285). 
 
 

Följder av bristande kommunikation 
Att inte kunna förmedla sig på ett adekvat sätt kan leda till olyckliga konsekvenser för 
patienter.  
 
Oro för att missa information på grund av språkbarriärer mellan patienter och 
vårdgivare uttrycks ofta (Dogan et al. 2009, s. 689; Garrett et al. 2008, s. 485; Gurman 
& Becker 2008, s. 512; Suurmond et al. 2011, s. 4). Flera patienter uttrycker att 
konsekvenser av vårdmötet när kommunikationen brister, är att det upplevs svårt att 
följa instruktioner eller känna delaktighet i sin egen behandling och undersökning 
(Butow et al. 2011, s. 286). Det finns en känsla av oro att inte kunna uttrycka sig eller 
förstå egenvårdsinstruktioner samt läkemedelsordination (Garrett et al. 2008, s. 485, 
Gurman & Becker 2008, s. 512). Exempel på missförstånd är bland annat när patienter 
inte förstår mängden läkemedel som ska tas eller varför, vilket kan resultera i 
övermedicinering. Ett annat är när en patient skadat sig och inte kan förklara för 
vårdaren var och varför hon har ont eller vad som hänt (Gurman & Becker 2008, s. 
512). 
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Butow et al. beskriver hur deltagarna berättar om farliga konsekvenser till följd av 
bristfällig förståelse, så som missade besök och bristande egenvård samt även mediciner 
som inte tagits enligt ordination. Därför berättar många deltagare att de väljer ta med sig 
en släkting eller familjemedlem till hjälp för att översätta, då denne kan försäkra sig om 
att de får optimal behandling. I samma studie skildras också hur patienter söker egen 
information på internet på sitt eget språk. Många gånger är närstående ett stöd för 
patienter genom att närstående eller familjemedlemmar närvarar i vårdmöten, de 
underlättar även kommunikationen och hjälper till att framföra exempelvis symtom och 
känslor, då patienter uttrycker rädsla att ej kunna förmedla detta. (Butow et al. 2001, s. 
285) Familjemedlemmarna vill även försäkra sig om att optimal behandling erhålls. 
Patienter väljer att hellre använda sig av familjen än en professionell tolk. Dock påpekas 
att det många gånger vid användandet av familjer som hjälp av tolkning sker felaktiga 
översättningar (Garrett et al. 2008, s. 486-487). 
 
Enligt Binder et al. (2012, s. 1177) uttrycker deltagarna att de gärna använder sig av 
familjemedlemmar och vänner som tolk men då först när ingen professionell tolk finns 
tillgänglig. De uttrycker att familjen fungerar bra till att tolka förutom när det ges 
negativa besked. 
 
Patienterna tar på sig ansvaret för språkproblem och deras lösning, även i de fall då det 
formella regelverket säger att det är vårdgivarens ansvar (Butow et al. 2011, s. 287; 
Suurmond et al. 2011, s. 5; Garrett et al. 2008, s. 485). Språksvårigheterna påverkar 
också patienternas självbild och självtillit (Gurman & Becker 2008, s. 343; Garrett et al. 
2008, s. 484-485; Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010, s. 5). Bristande tillit till 
tolkar gör patienterna obenägna att använda sig av dem (Binder et al. 2012, s. 1177). 
 
Missförstånd är enligt Gurnah, Khoshnood, Bradley och Yuan (2011, s. 342) ett stort 
problem då den som tolkar inte förstår, vilket leder till att kvinnorna i fokusgruppen 
berättar att de följer vårdgivares rekommendationer även om de känner att fel diagnos 
ställs. 
 
Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg (2010, s.5) beskriver hur deltagarna känner att 
de inte kan lita på vårdgivarna eftersom tilliten sviktar när allvarliga konsekvenser sker. 
Framförallt är detta tydligt när inga tolkar som underlättar för dem att uttrycka sina 
symtom och behov är närvarande. Även Gurman & Becker (2008, s. 512) och 
Suurmond et al. (2011, s. 4) beskriver hur vården påverkas när inte information förstås 
och patienterna upplever det beror på den dåliga kommunikationen. 
 

Patienternas behov 
När patienter framför vad de behöver i vården, faller synpunkterna in under två 
underteman: Individuella behov och Behov av förändring. 

 

Individuella behov 
När patienter beskriver hur deras individuella behov skulle kunna tillfredsställas på ett 
bättre sätt, pratar de mycket om hjälp med språket, från professionella tolkar eller 
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tvåspråkig personal (Binder et al. 2012, s. 485; Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg 
2010, s. 4). I en av studierna deltar patienter som talar majoritetsspråket och upplever 
läkarens språk som för dåligt för att de ska kunna förstå honom/henne. Dessa patienter 
framför det som en förutsättning för deras följsamhet att de kan förstå behandlingen 
(Binder et al. 2012, s. 1175). I vissa fall föredrar patienter familjemedlemmar, i andra 
fall föredras professionella tolkar (Butow et al. 2011, s. 286). Bemötandet och vårdarens 
inställning och engagemang uppfattas som avgörande för en god vård (Garrett et al. 
2008, s. 488).  
 
Att få vara delaktig och bli sedd som en individ i vårdsituationer nämns, till exempel att 
genom tolkhjälp få uttrycka sina behov och känslor, att få vara i fokus, bli lyssnad på 
och tagen på allvar. Patienter uttrycker det viktigt för dem att ses som individer och inte 
som representanter för en grupp (Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010, s. 4). 
 

Behov av förändring 
Majoriteten av patienterna uttrycker att vårdgivare behöver mer utbildning när det gäller 
språklig och kulturell hjälp. Som förslag ges att det behövs bättre tillgång till tvåspråkig 
personal och tolkservice (Garrett et al. 2008, s. 489; Dogan et al. 2009, s. 688). Även bli 
erbjuden en kulturell företrädare som kan närvara vid besök, översätta journaler och se 
till att patientens behov tillgodoses tas upp som en önskan (Butow et al. 2011, s. 287). 
När det gäller bemötande från vårdgivare upplever flertalet deltagare i en studie att de 
saknar empati och medkänsla och efterfrågar bättre kommunikation dem emellan. Detta 
för att känna tillgivenhet till vårdgivarna, men också för en bättre följsamhet (Dogan et 
al. 2009, s. 688). Allmän kritik ges angående tillgången till information, som noteras 
bristfällig, det medicinska fackspråket upplevs svårförståeligt och behandlingen 
uppfattas inte som optimal. En stark önskan om att förbättra systemet i sin helhet 
uttryckts (Butow et al. 2011, s. 287). 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Studien är baserad på 10 vetenskapliga artiklar varav åtta är kvalitativa och två mixed 
method. Med utgångspunkt i syftet kändes kvalitativa data som ett självklart val. 
Författarna valde att inkludera både kvalitativt och kvantitativt material, då det gav 
tillgång till fler patienters erfarenheter. Bidraget till resultatet från kvantitativa data blev 
dock litet. Axelsson (2012 s. 204, 214) beskriver det som problematiskt att använda 
både kvalitativa och kvantitativa data i en litteraturstudie. Enligt Axelsson är det en 
fördel att kunna förena olika perspektiv för en bättre förståelse, och det är också en 
nödvändighet då mängden forskning på det aktuella området är begränsad. För att 
använda både kvalitativa och kvantitativa data behövs enligt Axelsson en metaanalys av 
kvantitativa data och en metasyntes av kvalitativa data. Friberg (2006, s. 116) anser att 
både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan inkluderas i en litteraturöversikt utan att 
det ställer särskilda krav på analysmetoden (till skillnad från en systematisk 
litteraturstudie, som hon beskriver på samma sätt som Axelsson). Författarna har med 
det här arbetet ambitionen att göra en litteraturstudie, inte en systematisk 
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litteraturstudie, och anser därför att det är oproblematiskt att inkludera både kvalitativa 
och kvantitativa data. 
 
Pilotsökningen i PubMed och Cinahl gav begränsat resultat, då många studier som 
behandlar språksvårigheter utgår från vårdgivarens upplevelse. För att inte missa några 
relevanta artiklar valde författarna därför att göra fritextsökning, använda Google och 
manuell sökning utifrån studentuppsatser och översiktsartiklar. Därigenom blev 
sökprocessen utdragen, vilket bedömdes som acceptabelt. Alternativet hade varit att 
göra en ämnesordssökning, vilket förmodligen hade gjort sökresultatet mer begränsat. 
 
Institutionen för vårdvetenskap anger i sina riktlinjer för kandidatuppsatser att ett 
examensarbete i sjuksköterskeutbildningen ska behandla allmänsjuksköterskans 
arbetsområde (Institutionen för vårdvetenskap 2013, s. 1). Författarna har trots detta valt 
att inkludera studier som rör specialistsjuksköterskans yrkesområde, då patienters 
erfarenheter av möten i vården då de inte kommunicerar på vårdgivarens språk knappast 
skiljer sig åt inom olika yrkesinriktningar. Hade urvalet begränsats till enbart material 
som skildrar patienters möten med allmänsjuksköterskor hade det varit nödvändigt att 
vidga arbetets syfte för att finna material. Författarna valde också att inkludera en artikel 
(Wiking et al. 2009) som belyser enbart vårdmöten mellan läkare och patient. Den 
bedömdes som värdefull för att bredda resultatet – dels är studien gjord i Sverige, dels 
är den ensam om att skildra vårdmöten inom primärvården. Att de inkluderade 
artiklarna beskriver situationer i olika typer av vård anser författarna vara en styrka. Ett 
urval som begränsades till en viss vårdform (till exempel inneliggande vård) hade 
kunnat ge en mer utvecklad bild av patienters situation just där, men också i detta fall 
hade undersökningens syfte behövt vidgas. 
 
Artiklar äldre än 2005 har exkluderats eftersom författarna anser att språkproblematik 
inom vården har förändrats över tid. Förutom att migrationen ökar anser författarna att 
inställningen till patienter har förändrats med en ökad medvetenhet om deras behov och 
rättigheter. Bara två av de inkluderade artiklarna är äldre än fem år. Detta anser 
författarna är positivt, då ambitionen med arbetet är att skildra nutiden. Urvalet har 
begränsats av tillgång till fulltextartiklar och författarnas språkkunskaper. Alla 
artiklarna är på engelska. För att minimera riskerna för felöversättning har det material 
som använts översatts till svenska av båda författarna. Artiklarna har en geografisk 
spridning men kommer alla från i-länder. Att studierna är utförda i flera olika länder 
anser författarna vara en tillgång. Det är tänkbart att studier utförda i u-länder kunnat ge 
en mer fullständig bild av patienters situation i vårdmöten då de inte behärskar 
vårdgivarens språk. 
 
Något urval baserat på studiedeltagarnas ålder, kön eller ursprung har inte gjorts, delvis 
på grund av den begränsade tillgången till material, och delvis för att bredda studien. I 
de artiklar där deltagarnas ålder anges (sju stycken) är åldersspannet 18 – 89 år. En 
snävare studie hade kunnat ge en djupare förståelse för en viss patientgrupp, men 
eftersom syftet är att beskriva patienter som inte kommunicerar på vårdgivarens språk, 
är bredden en fördel. Genom att inte begränsa patientgruppen som studeras, kan arbetet 
fokusera på de studier som verkligen behandlar språkfrågor, och utesluta de som enbart 
beskriver kulturella skillnader. Kvinnor är i majoritet i de inkluderade studierna, vilket 
också kan tänkas påverka resultatet. En jämnare könsfördelning hade gjort studien 
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starkare, genom att resultatet skildrat både mäns och kvinnors erfarenheter med större 
tillförlitlighet. Ett exempel är studien från brittisk mödravård, där kvinnor från Ghana 
beskriver sin ”medgörlighet” och sin obenägenhet att ställa frågor som en del av 
kvinnorollen i ursprungslandet (Binder et al. 2012, s. 1178). Hade män med samma 
bakgrund intervjuats hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut. 
 
Axelsson lämnar i sin metodbeskrivning stort utrymme för studenten att utföra analysen 
på det sätt som känns mest lämpligt. Båda författarna översatte hela materialet var för 
sig. Detta innebar ett visst dubbelarbete, men det bedömdes som acceptabelt eftersom 
risken för felöversättning och missförstånd minimerades. Att finna teman upplevdes 
som okomplicerat, då artiklarnas resultat överensstämde i stor utsträckning. Författarna 
valde att analysera materialet tillsammans, genom att läsa varje del och diskutera vilket 
tema den passade inom. Här hade ett alternativ varit att utföra analysen var för sig och 
sedan gemensamt arbeta ihop det till en helhet. Författarna ansåg att den gemensamma 
analysen var att föredra, dels för att tidsåtgången blev mindre, dels för att kunna 
diskutera fram och tillbaka genom hela processen. Från början fanns ytterligare ett 
(namnlöst) undertema under huvudtemat Utsatthet. Under arbetet med att sammanfoga 
delarna till en ny helhet fann författarna att detta undertema innehöll material som bättre 
passade in i andra underteman. Undertemat togs därför bort. 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att patienters erfarenheter av möten i vården då patienten inte 
kommunicerar på vårdgivarens språk väcker mycket känslor hos denne. 
Kommunikationen har en stor del i vårdmötet och språksvårigheter påverkar patienter, 
som känner sig utsatta och utestängda. I många fall avstår patienter därför från sin 
delaktighet i den egna vården. Patienter erfar att vårdare inte anstränger sig för att 
bemöta deras behov. Språksvårigheter leder också till praktiska konsekvenser då risken 
för felbehandling ökar. Patienter uttrycker behov av bättre tillgång till tolk och/eller 
tvåspråkig personal. De efterlyser också mer kunnig personal, och föreslår att 
vårdgivarna behöver utbildning för att hantera vårdmöten över språkbarriärer. 
 
När blir ett möte till ett vårdande möte? Dahlberg och Segesten (2010, s. 192) definierar 
mötet som vårdande ”när det stöder patientens hälsoprocesser”. De vårdmöten som 
skildras i vårt arbete väcker istället känslor av utsatthet och utanförskap, vilket gör det 
svårare för patienter att uppleva hälsa. För att uppnå hälsa behöver patienter vara 
delaktiga i sin vård och ha ett ömsesidigt utbyte med vårdgivare. När det inte sker 
hamnar patienterna automatiskt utanför, vilket kan medföra vårdlidande. Resultatet 
visar att patienter ibland också väljer att ställa sig utanför och bli passiv, då kraften att 
engagera sig brister och patienter är rädda att bli stämplade som besvärliga. En passiv 
attityd hos patienter kan enligt Brown, Butow, Henman, Dunn, Boyle och Tattersall 
(2002) leda till att vårdgivares bemötande förändras. I nämnd studie av vårdgivares 
beteende fann Brown et al. att passiva patienter fick mindre information och mer 
känslomässigt stöd än aktiva. Passiva patienter uppmuntrades i mindre utsträckning att 
fatta egna beslut om vård och behandling, fick mindre uppföljning och mer begränsad 
tillgång till vården. Kopplar vi denna studie till vårt resultat finner vi en risk att 
patienter, som redan är utsatta genom att de inte behärskar landets språk, drabbas ännu 
hårdare. När vårdgivare tvingas prioritera finns risk att passiva patienter får stå tillbaka 
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till förmån för en mer aktiva patienter. Här är det extra viktigt att vårdgivare tar sitt 
ansvar för vårdmötet. Förutom att ge känslomässigt stöd som Brown et al. beskriver, 
anser författarna det viktigt att vårdgivare uppmärksammar patienters 
informationsbehov och uppmuntrar patienter vara mer delaktiga. Vårdgivare bör ha en 
reflekterande hållning i vårdmöten och kontinuerligt granska sitt arbetssätt, för att 
utveckla och anpassa sitt bemötande till enskilda patienter. Detta stöds av Ekebergh 
(2009, s. 27).  
 
Resultatet visar vidare att patienter sätter stort värde på vårdgivares personliga 
engagemang och ett gott bemötande. Den enskilde vårdgivaren har ett stort ansvar för 
att skapa ett positivt vårdande möte. Ett vårdmöte över språkbarriären ställer extra höga 
krav på vårdgivaren, något som resultatet visar att denne i många fall inte lever upp till. 
I en studie om sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn i familjer med 
invandrarbakgrund beskriver Dalheim Englund och Rydström (2012) hur 
sjuksköterskorna inte känner att de förmår ge tillräckligt av sig själva. De känner att de 
inte räcker till och att vårdens kvalitet försämras. Författarna har här en tanke om att det 
inte främst är viljan att vårda som brister hos vårdgivare, utan även vårdens resurser och 
villkor sätter gränser. 
 
Vad kan då vårdgivare göra för att skapa positiva erfarenheter för patienter? Hur kan 
vårdgivare bjuda in patienter till vårdande samtal där patienter får möjlighet att uttrycka 
sina behov och bli sedd som en helhet? Författarna anser att den bästa strategin är att 
anlita professionell tolk. Enligt Binder et al. (2012, s. 1177) är professionella tolkar ett 
måste för att uppnå en tillfredsställande kommunikation mellan vårdgivare och 
patienter. Som framgår av resultatet föredrar en del patienter att låta familjemedlemmar 
tolka, medan andra vill använda sig av professionella tolkar. Familjemedlemmar som 
tolkar för med sig flera risker: att information inte når fram till patienter eller 
vårdgivare, att förståelsen av sjukvårdsterminologi blir bristfällig, och att för stort 
ansvar läggs på närstående, särskilt minderåriga (Entrena 2013, s. 342). Författarna 
anser att det förutom dessa problem finns ett positivt värde i att låta närstående vara just 
närstående – få fokusera på sin roll som känslomässigt stöd för patienterna. I de fall då 
patienter uttrycker en stark önskan om att ha familjen som tolk kan vårdgivare 
efterforska orsaken och förklara fördelarna. Telefontolk kan vara ett alternativ när 
patienter inte vill ha en tredje part närvarande. Som ett komplement kan information 
göras tillgänglig i form av broschyrer, webbsidor, filmer, appar, allt på patienternas 
hemspråk. Här är det vårdgivarnas fantasi som sätter gränser.  
 
Allvarliga misstag inom vården inträffar då vårdgivare inte anlitar tolk i tillräcklig 
utsträckning. Författarna anser det bästa sättet att undvika negativa följder på grund av 
språkförbistring i kommunikationen är att använda sig utav hjälpmedel så som till 
exempel tolk i någon form eller diverse broschyrer med mera. Varför görs då inte detta? 
Beror det på okunskap, tidsbrist eller ekonomi? Hur ser den enskilde vårdgivaren på 
patienters rättigheter och hur stort engagemang och intresse finns? Med tanke på 
vårdgivares ansvar för eventuella tillbud borde det ligga i dennes intresse att använda 
sig av professionell tolk i så stor utsträckning som möjligt (Entrena 2013, s. 343). 
 
Enligt ICN:s etiska kod ingår det i sjuksköterskans ansvarsområde att arbeta för 
jämlikhet och social rättvisa (Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 4). Här anser 
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författarna att sjuksköterskan utifrån sin profession har en nyckelroll i vården därför att 
hon/han är lite utav spindeln i nätet genom sitt samarbete med andra aktörer inom 
vården. Enligt Socialstyrelsen (2005, s. 13-14) ska sjuksköterskan fungera som 
arbetsledare i vårdteamet samt handleda och utbilda sina medarbetare. Detta med 
utgångspunkt från patienters behov. För att tillgodose patienters rättighet att förstå sin 
egen vård samt att kunna kommunicera med vårdgivaren då denne inte talar samma 
språk, kan sjuksköterskan inta en reflekterande hållning. Genom reflektion över 
vårdmöten med patienter kan ett förbättringsarbete inledas, där vårdteamet gemensamt 
kan utveckla en vård där patienter bemöts på lika villkor. Författarna anser att 
delaktighet och rättvisa är förutsättningar för hållbar utveckling. En fungerande 
kommunikation över språkbarriärerna inom vården är av stor vikt för att patienter som 
inte kommunicerar på vårdgivarens språk skall känna lika stor delaktighet i samhället 
som övriga invånare. Hållbar utveckling definieras som "en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov" (Nationalencyklopedin 2014).  
 
SLUTSATSER 
Resultatet visar att kommunikation på vårdgivarens språk har en betydande roll i 
vårdmötet. Språksvårigheter påverkar både patienter och närstående i stor utsträckning, 
vilket ökar deras lidande. Större ansvar läggs på patienter som inte behärskar samma 
språk som vårdgivaren, än på andra patienter. Då det gäller att tillgodose dessa 
patienters behov finns betydande brister inom vården. Här kan sjuksköterskan träda in 
med sin profession och med sitt förhållningssätt ta ett större ansvar för dessa patienter.  
 

Kliniska implikationer 
 

• Sjuksköterskan bör anstränga sig mer för att skapa tillfredsställande vårdmöten 
med patienter som inte behärskar hans/hennes språk. 

 
• Tillgången till tolk inom vården bör utvecklas och utökas. 

 
• Vid samarbete mellan olika instanser inom vården bör det vara självklart att 

informera om eventuellt behov av tolk. 
 

• Sjuksköterskan bör arbeta för att närstående ska få vara närstående och inte 
behöva ta på sig rollen som tolk och mellanhand. 
 

• All vårdpersonal bör uppmuntras till att utveckla sina språkkunskaper och 
tvåspråkighet bör vara en stark merit när det gäller anställning och lönesättning. 
 
 

Förslag för framtida forskning 
 

• Undersöka samma vårdmöten sett från både patienter och vårdgivares 
perspektiv. 
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• Mer forskning ur patientperspektiv behövs, då majoriteten av den existerande 

forskningen utgår från vårdgivaren. 
 

• Av särskild vikt är att studier genomförs med manliga deltagare, för att 
komplettera de som främst skildrar kvinnors erfarenheter. 
 

• I vilken utsträckning påverkas vårdens medicinska kvalitet av språkbarriärer? 
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Bilaga 1 
 

Författare: Pauline Binder, 
Yan Borné, Sara Johnsdotter 
& Birgitta Essén 
Årtal: 2012 
Titel: Shared Language Is 
Essential: Communication in 
a Multiethnic Obstetric Care 
Setting 
Tidskrift: Journal of Health 
Communication 

Teoretiska utgångspunkter: 
Beskrivs inte. 

Syfte: [T]o gain a deeper 
understanding of the 
multiethnic care setting and 
the roles that ethnicity and 
language play during the 
sensitive care encounter 
between immigrant women 
and their western obstetric 
care providers. 

Studiedesign: Individuella 
intervjuer och fokusgrupper 
med semistrukturerade 
intervjuer. 39 somaliska 
kvinnor, 11 från Ghana, och 
10 vita brittiska kvinnor 
deltog. 62 läkare och 
barnmorskor deltog också. 

Resultat: Språkbarriärer 
framstår som 
huvudproblemet. Tolkar 
spelar en viktig roll, men för 
också med sig nya 
svårigheter. Patienter anser att 
bemötandet är viktigare än 
vårdarens ursprung, men i 
vissa fall också att de föredrar 
att träffa någon med samma 
kulturella bakgrund. 

Författare: 
Elisabeth Björk 
Brämberg, PhD, Maria 
Nyström, Professor, & 
Kerstin Dahlberg, Professor 
År: 2010 
Titel: Patient participation: A 
qualitative study of immigrant 
women and their experiences 
Tidskrift: International 
Journal of Qualitative Studies 
on Health and Well-being 

Teoretiska utgångspunkter: 
En fenomenologisk 
livsvärldsansats.  

Syfte: [T]o explore the 
phenomenon “patient 
participation” when the 
patient has limited access to 
the language of the 
caregivers. 

Studiedesign: Intervjustudie 
med öppna frågor och 
följdfrågor. Åtta kvinnor 
mellan 54 och 89 år deltog. 
Innehållsanalys enligt 
Dahlberg et al. (2008) 

Resultat: Tre teman 
identifieras: Att uppleva 
delaktighet – t ex känna sig 
välkommen att uttrycka sina 
behov; Att avstå från 
delaktighet – t ex att bli 
passiv för att inte vara 
besvärlig, att acceptera att inte 
förstå; Att bli berövad 
delaktighet – att bli behandlad 
som ett ting, att känna 
otrygghet. 
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Författare: Phyllis N. Butow, 
Ming Sze, Priya Dugal-Beri, 
Michelle Mikhail, Maurice 
Eisenbruch, Michael Jefford, 
Penelope Schofield, Afaf 
Girgis, Madeleine King, 
David Goldstein 
År: 2010 
Titel: From inside the bubble: 
migrants’ perceptions of 
communication with the 
cancer team 
Tidskrift: Supportive Care in 
Cancer 

Teoretiska utgångspunkter: 
Beskrivs inte. 

Syfte: [T]o identify health-
care related unmet needs and 
communication issues for 
migrants who develop cancer 
and factors associated with 
these challenges. 

Studiedesign: Fokusgrupper 
och semistrukturerade 
intervjuer. 73 patienter och 18 
vårdare deltog. Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Resultat: Författarna urskiljer 
fyra teman: 
Kulturell isolering, alienering 
och identifikation; Språk- och 
kommunikationssvårigheter; 
Problem med tolkning; Råd 
till vårdpersonal. 

Författare: Hanzade Dogan, 
Verena Tschudin, Inci Hot & 
Ibrahim Özkan 
År: 2009 
Titel: Patients’ Transcultural 
Needs and Carers’ Ethical 
Responses 
Tidskrift: Nursing Ethics 

Teoretiska utgångspunkter: 
Beskrivs inte. 

Syfte: [T]o find out if health 
care problems exist between 
Turkish people living in 
Germany and German health 
care personnel and what 
underlies those identified. 

Studiedesign: Mixed method 
study med enkäter. 150 
deltagare varav 50 patienter 
från Turkiet som levt mer än 
10 år i Tyskland, 50 tyska 
sjuksköterskor och 50 tyska 
sjukgymnaster. 
Vårdpersonalen skulle ha mer 
än 10 års erfarenhet. 

Resultat: Dominerande är 
behovet av god 
kommunikation och 
erfarenheter av språkbarriärer. 
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Författare: Raymond 
Eckhardt, Sarah Mott & 
Sharon Andrew 
År: 2005 
Titel: Nursing for the masses: 
Is it an effective way to 
provide care to non-English 
speaking patients? 
Tidskrift: Clinical 
effectiveness in Nursing 

Teoretiska utgångspunkter: 
Fenomenologi. 

Syfte: [T]o explore the 
perceptions of nursing care of 
older non-English speaking 
German people who had spent 
some time, within the last five 
years, in a non-metropolitan 
hospital in a regional Health 
Service Area in News [sic] 
South Wales, Australia. 

Studiedesign: Sex 
tysktalande kvinnliga 
deltagare bosatta i Australien, 
inga män ville delta. 
Intervjuer och kvalitativ 
innehållsanalys. 

Resultat: Tre teman: 
Generaliserad inkluderande 
vård – att bli behandlad som 
alla andra trots att man har 
särskilda behov; Generell 
exkluderande vård – att bli 
behandlad som ett problem; 
Rutinartad vård – att komma i 
kläm i sjukvårdens rutiner. 
 

Författare: Pamela Wish 
Garrett, Hugh Grant Dickson, 
Lis-Young, Ana Klinken 
Whelan & Roberto-Forero 
År: 2009 
Titel: What do non-English-
speaking patients value in 
acute care? Cultural 
competency from the patient’s 
perspective: a qualitative 
study 
Tidskrift: Ethnicity & Health 

Teoretiska utgångspunkter: 
Konstruktionistisk grounded 
theory. 

Syfte: The purpose of this 
study was to use qualitative 
research to derive a 
conception of cultural 
competency based on acute 
patient experiences, views 
and constructions. 

Studiedesign: Sju 
fokusgrupper. 49 patienter 
och 10 anhörigvårdare, 
samtliga med begränsade 
kunskaper i engelska, deltog. 
Data analyserades efter en 
grounded theory-modell. 

Resultat: Positiva och 
negativa upplevelser 
kategoriseras enligt fem 
huvudteman, som författarna 
anser pekar ut 
förbättringsområden: Språk; 
Tro; Familjenärvaro; 
Organisationsfrågor; 
Personalens attityder och 
beteende. Alla teman 
genomsyras av patienters 
upplevelse av maktlöshet. 
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Författare: Tilly A. Gurman 
& Davida Becker 
År: 2008 
Titel: Factors Affecting 
Latina Immigrants’ 
Perceptions of Maternal 
Health Care: Findings From a 
Qualitative Study 
Tidskrift: Health Care for 
Women International 

Teoretiska utgångspunkter: 
Beskrivs inte 

Syfte: The purpose of this 
qualitative study was to better 
understand Latina immigrant 
women’s experiences with 
maternal health care services 
in the United States. (Latina 
refers to women of Latin 
American descent.) 

Studiedesign: 13 kvinnliga 
deltagare. Fokusgrupper och 
djupintervjuer. 

Resultat: Deltagarna uppger 
sig vara nöjda med sina 
upplevelser i vården, och 
jämför dem fördelaktigt med 
tidigare upplevelser av vård i 
sina hemländer. De skildrar 
problem relaterade till 
språksvårigheter, som uppstått 
i samband med vården i USA. 

Författare: Khadija Gurnah, 
MPH, Kaveh Khoshnood, 
PhD, Elizabeth Bradley, PhD, 
Christina Yuan, MPH 
År: 2011 
Titel: Lost in Translation: 
Reproductive Health Care 
Experiences of Somali Bantu 
Women in Hartford, 
Connecticut 
Tidskrift: Journal of 
Midwifery & Women’s 
Health 

Teoretiska utgångspunkter: 
Beskrivs inte. 

Syfte: In order to identify 
potential barriers to care 
experienced by marginalized 
populations, the objective of 
this study was to address the 
gap in knowledge and 
literature, by exploring the 
reproductive health care 
experiences of 1 such 
marginalized group: the 
Somali Bantu women in 
Hartford, Connecticut. 

Studiedesign: 14 kvinnor 
deltog i en 
enkätundersökning. 10 deltog 
också i fokusgrupper. 
Intervjuer hölls med 10 
deltagare från lokala grupper 
som arbetar med 
flyktingfrågor, och 5 anställda 
inom vården. En kontinuerlig 
analysmetod har använts, där 
ny data har integrerats efter 
hand, tills mättnad uppnåtts. 

Resultat: Språket är det 
främsta problemet. Andra 
teman som dyker upp är: 
Passiv acceptans av bristfällig 
vård; Oenighet kring 
familjeplaneringsfrågor; 
Problem då patient och 
vårdare har olika kön; 
Begränsningar i möjligheten 
att ta beslut om den egna 
vården. 
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Författare: Jeanine 
Suurmond, Ellen Uiters, 
Martine C de Bruijne, Karien 
Stronks & Marie-Louise 
Essink-Bot 
År: 2011 
Titel: Negative health care 
experiences of immigrant 
patients: a qualitative study 
Tidskrift: BMC Health 
Services Research 

Teoretiska utgångspunkter: 
Beskrivs inte. 

Syfte: We want to identify the 
specific situations in which 
immigrant patients perceived 
negative events in hospital 
care and treatment. 

Studiedesign: 
Semistrukturerade intervjuer, 
individuellt eller i grupper. 22 
deltagare, alla medelålders 
och med begränsade 
kunskaper i holländska. 

Resultat: Negativa 
upplevelser sorteras in i tre 
kategorier: Otillräckligt 
informationsutbyte; Patient 
och vårdare har skilda 
förväntningar på vården; 
Patienter känner sig 
utestängda från optimal vård 
på grund av fördomar eller 
diskriminering. 
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Författare: Eivor Wiking, 
MD, Nuha Saleh-Stattin, 
PhD, Sven-Erik Johansson, 
PhD & Jan Sundquist, MD, 
PhD 
År: 2009 
Titel: Immigrant patients’ 
experiences and reflections 
pertaining to the consulation: 
a study on patients from 
Chile, Iran and Turkey in 
primary health care in 
Stockholm, Sweden. 
Tidskrift: Scandinavian 
Journal of Caring Sciences 

Teoretiska utgångspunkter: 
Beskrivs inte. 

Syfte: To explore the 
patient’s experiences and 
reflections pertaining to 
primary healthcare 
consultations in Stockholm; 
To study whether 
demographic or migration-
related factors are associated 
with the patient’s satisfaction 
with the consultation and the 
feeling of consolation given 
by the GP and 
To analyse whether the 
patient’s satisfaction with the 
consultation and feeling of 
consolation given by the GP 
are related to the time from 
the booking to the 
consultation, self-reported 
health (SRH) symptoms and 
the patient’s experiences of 
the consultations. 

Studiedesign: Mixed method 
med enkäter innehållande 
både öppna frågor och frågor 
med bestämda svarsalternativ. 
52 respondenter, 16 från 
Chile, 9 från Iran och 27 från 
Turkiet. Deskriptiv statistisk 
analys har gjorts. 43 patienter 
har svarat på minst en av de 
öppna frågorna. Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Resultat: Negativ korrelation 
mellan väntetiden från 
bokning till besök och hur 
nöjd patienten var med 
besöket. I övrigt inga 
samband mellan de olika 
variablerna i enkäten och hur 
nöjda patienterna var. Svaren 
på de öppna frågorna 
redovisas inte i resultatdelen 
utan invävda i diskussionen. I 
svaren på de öppna frågorna 
beskriver patienterna hur 
viktigt det är med fungerande 
kommunikation, kompetenta 
tolkar, läkare som lyssnar och 
vill förstå. 
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