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BAKGRUND: Antal invandrare i Sverige har ökat ständigt varje år. Sjuksköterskan behöver 

ofta vårda invandrarpatienter i dagens mångkulturella samhälle. En litteraturöversikt av 

empiriskt studier avseende invandrarpatienters upplevelser genomfördes för att skaffa djupare 

förståelse för hur invandrarpatienter upplever sin hälsa.  

SYFTE: Syftet är att utifrån ett patientperspektiv beskriva faktorer som påverkar upplevelsen av 

hälsa för patienter med invandrarbakgrund i Sverige.  

METOD: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats användes i studien. Sedan analyserades de 

valda artiklarna enligt Fribergs analysmodell. Författarna sökte likheter respektive skillnader i 

artikelresultaten för att utgöra resultatet i studien med tema och subtema.  

RESULTAT: Analysen av tio empiriska studier visar att invandrare i Sverige upplevde sämre 

hälsa efter migrationen. Faktorer som påverkar deras upplevelser av hälsa presenterades i tre 

teman: kulturella faktorer, samhällsfaktorer och psykiska faktorer. Kulturella faktorer 

kategoriserades till uppfattningar av hälsa, språkbarriär och genus. Samhällsfaktorer 

kategoriserades till diskriminering, arbetslöshet/ekonomiska svårigheter medan psykiska 

faktorer kategoriserades till traumatiska upplevelser samt hemlängtan och avsaknad av sociala 

nätverk.   

DISKUSSION: För att kunna ge god omvårdnad till invandrarpatienterna utifrån deras 

livsvärld skall sjuksköterskan förstå de faktorerna som påverkar deras upplevelser av hälsa. 

Samtidigt kräver det att sjuksköterskan kontinuerligt utvecklar sin kulturkompetens.  
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BACKGROUND: Immigrants in Sweden have been increasing every year. Nurses often need 

to take care of immigrant patients in today's multicultural society. A literature review of 

empirical studies was conducted to gain deeper understanding of how they experience their 

health. 

AIM: The aim is to describe the factors affecting the experience of health for patients with 

immigrant background in Sweden from the patient„s perspective. 

METHODS: A literature review with qualitative approach was used in the study. The selected 

articles were analyzed by Friberg‟s analytical model. The authors found out the similarities 

and differences of the results and formed the result of this study. 

RESULT: The result has showed that immigrant patients in Sweden experienced poorer 

health. Factors affecting their experience of health were presented in three themes: the cultural 

factors including views of health, language barriers and gender; the social factors including 

discrimination, unemployment/financial difficulties; the psychological factors including 

traumatic experiences, homesickness and lack of social networks. 

DISCUSSION: In order to provide good caring for the immigrant patients based on their life-

worlds, the nurse has to understand the factors affecting their experience of health. 

Simultaneously, the nurse needs to develop her/ his cultural competence continuously. 
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INLEDNING 

Shakareh, kommer från Mellanöstern och får sin diagnos av diabetes mellitus (DM) två 

år efter att hon anlänt till Sverige. Hon tror att hälsa kommer från Gud (Allah) och att 

sjukdomar kommer som en Guds vilja. Shakareh tycker också att hennes sorg och 

psykiska stress under migrationen bidrar till hennes diabetes mellitus. Som muslim firar 

hon Ramadan varje år, vilket skapar problem för henne att följa kostråden eftersom hon 

inte får dricka från soluppgång till solnedgång under en månads tid. Hur kan 

sjuksköterskan anpassa omvårdnaden efter Shakarehs behov? Vilka faktorer påverkar 

hennes upplevelse av hälsa?  

 

Sverige har alltmer blivit ett mångkulturellt samhälle som andra länder under globaliseringen. 

År 2009 var 14,3 procent av den svenska befolkningen födda utanför Sverige (Statistiska 

Centralbyrån, 2010). Invandrarpatienter har med sig sina ursprungliga kulturer och 

uppfattningar av hälsa, vilket påverkar upplevelse av hälsa. Livet i ett nytt land har stor 

betydelse för hälsa. Grunden till sjuksköterskans arbete är att främja hälsa och förebygga 

sjukdom och ohälsa (Socialstyrelsen, 2005). Hur sjuksköterskor utför omvårdnadsarbetet i ett 

mångkulturellt samhälle väckte författarnas intresse. Författarna vill beskriva vilka faktorer 

som påverkar invandrarpatienters upplevelse av hälsa för att forma en god omvårdnad utifrån 

patientens livsvärld. 

BAKGRUND 

Invandrarpatienter i Sverige 

Statistiska Centralbyrån (2010) visar att sedan 2006 har invandringen ökat varje år och år 2009 

invandrade 102 280 personer till Sverige. De tre största invandrargrupperna med utländsk 

bakgrund är från Irak (9 543 personer), Somalia (7 021 personer) och Polen (5 261 personer). 

Andelen av de utrikes födda har fördubblats sedan början av 1970-talet och antas i prognosen 

uppgå till drygt 18 procent år 2060 (a a). Patienter med invandrarbakgrund som begrepp i 

föreliggande studie omfattar enligt Hanssen (1998) invandrare som på grund av arbete flyttar 

till ett annat land, asylsökande som ansöker om politisk asyl i ett annat land samt flyktingar 

som har blivit förföljda i sitt hemland och överförs till ett annat land. 

 

Flera studier talar om att kommunikationsproblem och missförstånd uppstår mellan 

invandrarpatienter och sjukvårdpersonal på grund av olika kulturer och språk (Hultsjö, & 

Hjelm, 2005; Kulane, Ahlberg, & Berggren, 2010). Kulane, et al., (2010) beskriver att rädslan 

för att utvisas framstår som hinder för att lämna fullständig information sin hälsa i samband 

med hälsokontroll bland de somaliska invandrarna. Hultsjö & Hjelm (2005) belyser också att 

det kan vara komplicerat för vårdare att förstå asylsökande flyktingar på grund av språkliga 

hinder och beteende som är relaterade till kulturskillnader. Detta kan bidra till att patienter 

med annan etnicitet upplever sämre hälsa (a a). Dean och Wilson (2010) visar att det är viktigt 



 2 

för invandrarpatienter att inte förstå bara hur deras hälsa förändras, utan också vilka faktorer 

som bidrar till hälsoförändringen. Det är lika viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till deras 

upplevelse av det som påverkar deras nedgång i hälsostatus (a a).  

Hälsa 

Eriksson (1989) definierar hälsa som ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och 

välbefinnande, där frånvaro av sjukdom inte är nödvändigt för att personen ska uppleva hälsa. 

Ternestedt och Norberg (2009) menar att omvårdnad handlar om att utifrån ett 

patientperspektiv tillfredställa basala fysiska, psykiska, sociala och andliga behov vid ohälsa 

och sjukdom samt att förebygga ohälsa. Genom att samtala med människor och lyssna till 

deras erfarenheter ges tillträde till deras värld. Att behandla alla likvärdigt är däremot ett 

moraliskt krav i ett samhälle som ansluter sig till en humanistisk människo- och samhällssyn 

(a a). Dessutom visar Socialstyrelsen (2005) i kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska att sjuksköterskan skall ha en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt.  

Livsvärldsteori 

“Livsvärlden är den levda världen, och det är genom livsvärlden vi älskar, hatar, 

arbetar, leker, tycker och tänker. Det är i livsvärlden vi söker ett livsinnehåll och en 

mening. Alltså finns vi till i världen via vår livsvärld och så länge vi lever kan vi aldrig 

komma ur eller ifrån den.” (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg 

(2003, s.25) 

 

Från ett etiskt patientperspektiv fokuserar livsvärlden på hur patienterna upplever sin hälsa, 

sitt välbefinnande eller sin vård (Dahlberg, et al., 2003). Att stärka och utveckla människors 

resurser och möjligheter att uppleva och utöva delaktighet för egna liv, i samhället och i 

vården är viktigt. Hälsa är individens viktigaste resurs. Påverkan och delaktighet är också 

väsentligt för att behålla och uppleva en god hälsa (Larsson, Palm & Hasselbalch, 2008). 

Eriksson (1989) förklarar att sundhet omfattar psykisk hälsa, friskhet omfattar människans 

fysiska funktion och välbefinnande omfattar hälsobegreppets subjektiva upplevelse.  

 

Dahlberg, et al. (2003) refererar till Eriksson (1994) som anser att vårdlidande kan ske många 

gånger på grund av ett omedvetet handlande, en bristande kunskap och/eller en avsaknad av 

reflektion. Vårdlidande kan inträffa inom hälso- och sjukvård. Då blir patienten förolämpad 

och förödmjukad och han/hon känner sig maktlös (a a). Det är därför en god kommunikation 

mellan vårdgivare och patienten är viktigt för att undvika detta. Enligt Larsson, et al. (2008) 

sker kommunikation mellan människor på två nivåer.  Det kan vara verbal och icke-verbal 

kommunikation. Den verbala kommunikationen förmedlar budskap medan den icke-verbala 

kommunikationen förmedlar information som inte uttrycks i talade eller skrivna ord utan med 

hjälp av bland annat tonfall, gester, minspel, beröring och klädsel (a a). Cioffi (2003) anger 

också att kommunikationen mellan vårdgivare och patienter, som har ett annat språk blir 

effektivare med tolk.  
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Hälsosituation för invandare 

Jahren Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) skriver att varje människa präglas av 

personliga egenskaper och av lärande genom erfarenhet samt av inlärda attityder i kultur-, 

religions- och livsåskådningsfrågor. Att immigrera är en stressande händelse i en människas 

liv och påverkas av den nya omgivning och det samhälle de kommer till. Deras hälsa påverkas 

av skillnaderna mellan social status, utbildning, livssyn, tankar kring behandling och vård. 

Vissa tar till sig mycket av den nya kulturen medan andra i stor utsträckning håller fast vid sin 

ursprungliga kultur. Hur invandrare förhåller sig till den nya kulturen beror på personlighet, 

upplevelser och erfarenheter. Goda sociala relationer ökar individens motståndskraft mot 

sjukdom. Det kan också påverka det hälsorelaterade beteendet, och dessutom leda till kortare 

rehabiliteringstid. Invandrare utan socialt stöd och socialt nätverk är en utsatt grupp när det 

gäller såväl fysisk som psykiskt sjukdom (a a). 

 

Med ökad delaktighet och kunskap kan patienterna bättre utnyttja sina hälsofrämjande resurser 

och ta mer ansvar för kontroll över sin livssituation vilket leder till ökat välbefinnande 

(Larsson, et al., 2008). De belyser vidare att en förutsättning för att göra patienter delaktiga i 

vården och i beslutsprocessen är att en respektfull dialog förs mellan sjuksköterska och patient. 

Information är nödvändig för att patienten ska blir delaktig i vårdprocessen och känna 

trygghet. Mötet med patienten bör vara en dialog där vårdgivaren tar sig tid att lyssna. De 

situationer där delaktighet uppstått kännetecknas av att patienten respekteras som person och 

är en aktiv partner i planering av vården. För att uppleva delaktighet ska patienter ha möjlighet 

att uttrycka sina behov och känna entusiasm. Ansvaret för att öka patientens delaktighet ligger 

därmed på vårdaren (a a).  

 

Därtill står det i både hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) och lagen om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvården område (LYHS, 1998:531) att vårdgivaren är 

skyldig att ge patienten individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de 

metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Informationen kan lämnas till en 

närstående om patienten inte förstår eller kan ta till sig informationen.  

Kulturellt anpassad omvårdnad 

Ett bra bemötande ger en god förutsättning för ökad delaktighet i vården för patienter med 

invandrarbakgrund enligt Hanssen (1998). Om vårdaren har ett kulturetnocentriskt 

förhållningssätt (det innebär att vårdaren använder sin kulturs värdesystem som utgångspunk 

vid bedömning av andra kulturer), riskerar han/ hon att ha feltolkningar, fördömande och 

konflikter (a a). I Berlin, Johansson och Törnqvist (2006) studie upplevde vårdarna att deras 

kompetens är otillräcklig i mötet med patienter med utländsk bakgrund.   

 

Transkulturell omvårdnad med fokus på sambandet mellan kultur, vård och hälsa är därför 

väsentligt för att erbjuda kulturellt anpassad omvårdnad till patienter med utländsk bakgrund 

(Leininger, 2002). Enligt International Council of Nurses (ICN:s) etiska kod är det viktigt att 

vårdaren respektera människans rättigheter, rätten till liv och värdighet. Omvårdnad är 

obegränsad av hänsyn till ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, handikapp eller sjukdom, kön, 
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nationalitet, politik, ras eller social status (ICN, 2000). För att kunna möta omvårdnadsbehovet 

av transkulturell karaktär behöver vårdare kulturkompetens (Leiningar, 2002).  

 

Med begreppet kulturkompetens menas att sjuksköterskan ska ha en öppenhet inför 

människors olika bakgrunder (Comapinha-Bacote, 2002). Det är en process där sjuksköterskan 

ska utveckla sin kulturkompetens kontinuerligt genom att skaffa sig kunskap om olika grupper 

av människor och deras kulturella skillnader. Modellen bygger på fem områden: kulturell 

medvetenhet; kulturell kunskap; kulturell färdighet; kulturell bemötande samt kulturell vilja 

(se bilaga 1). En förkortning ASKED utvecklades för att hjälpa sjuksköterskan att reflektera 

under sin utvecklingsprocess (a a).  

 

A= Awareness. Är jag medveten om några fördomar eller förutfattade meningar som jag har  

mot andra? 

S= Skill. Har jag kompetens att genomföra en känslig kulturell bedömning? 

K= Knowledge. Är jag kunnig om andra kulturella grupper? 

E= Encounters. Väljer jag bort möten med de som är annorlunda mot mig? 

D= Desire. Vill jag verkligen bli kulturellt kompetent? 

 

Med hjälp av modellen får sjuksköterskan vägledning att ge en kulturellt anpassad omvårdnad 

till invandrarpatienter. 

Problemformulering 

Antalet invandrare i Sverige har under de senaste åren ökat varje år enligt Statistiska 

Centralbyrån (2010). Detta medför att det bli allt vanligare att sjuksköterskan möter 

invandrarpatienter i dagens mångkulturella samhälle. Kulturskillnader kan påverka 

upplevelsen av hälsa. Att få förståelse för andra kulturer är därför viktigt för att kunna utföra 

kulturellt anpassad omvårdnad. En litteraturöversikt av empiriskt studier avseende 

invandrarpatienters upplevelser ansågs av författarna lämplig för att skaffa förståelse om vilka 

faktorer som påverkar deras upplevelser av hälsa. Det i sin tur bidrar till att öka 

sjuksköterskans kulturkompetens för att ge god omvårdnad till patienterna utifrån deras 

livsvärld.  

Syfte 

Syftet är att utifrån ett patientperspektiv beskriva faktorer som påverkar upplevelsen av hälsa 

för patienter med invandrarbakgrund i Sverige.  
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METOD 

Val av metod 

För att besvara syftet i studien användas en litteraturöversikt med kvalitativ ansats i enlighet med 

Friberg (2006). Kvalitativ ansats fokuserar på ett fenomens egenskaper som har betydelse för 

människor och denna kunskap kan inte generaliseras utan att ses i sitt sammanhang. Detta skapar 

en översikt över kunskapsläget inom ett valt ämne som bäst beskriver människors upplevelser av 

ett fenomen (a a).  

Urval 

I den första fasen vid en litteraturöversikt skall författaren enligt Friberg (2006) anlägga ett 

helikopterperspektiv över området. Då syftet var att utifrån ett patientperspektiv beskriva 

faktorer som påverkar upplevelsen av hälsa för patienter med invandrarbakgrund i Sverige 

gjorde författarna en översikt om omvårdnad av patienters med invandrarbakgrund.   

 

Det andra steget i översikten enligt Friberg (2006) är att avgränsa till ett urval av studier. 

Författarna upptäckte att patienter med invandrarbakgrund inom vårdvetenskap är ett 

omfattande forskningsfält, vilket innebar att vissa studier inkluderades och andra exkluderades. 

Inklusionskriterierna var: studier som baserades på upplevelser av hälsa för patienter med 

invandrarbakgrund; studier gjorde i Sverige; de som är kvalitativa studier utifrån ett 

patientperspektiv; vetenskapligt granskade (peer reviewed) samt publicerade från år 2000 till 

2010 för att undvika alltför gamla artiklar. Exklusionskriterierna var studier som är utifrån ett 

vårdgivareperspektiv samt de som handlar om vårdrelationer och föräldraskap.  

Datainsamling 

Enligt Nyberg (2000) ska både systematiska och osystematiska sökningar tillämpas för att få 

ett bra sökningsresultat. En systematisk informationssökning gjordes framförallt i 

omvårdnadsdatabasen Cumulative Index to Nursing & Allied Health (CINHAL) med 

anledning av sitt stora innehåll av vårdvetenskapliga artiklar. Vidare gjordes 

informationssökningen i de mindre databaserna Medline och SveMed. Efter att ha läst igenom 

sammanfattningar av de artiklar som kom upp i träfflistan, fanns det fem artiklar som hade 

värde för studiens syfte och två av dem var direkt tillgängliga i fulltext. Fulltexterna av de 

andra tre artiklarna skaffades genom sökningar i högskolebibliotekets tidskriftskatalog och 

samt genom fjärrlånebeställningar. Hela tiden dokumenterades vilka sökord som användes och 

antalet träffar. 
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Resultatet för systematiska sökningen redovisas nedan i tabell 1. 

 

Tabell 1 

 

Datum Databas Sökord Träffar Valda  

 

2010-09-23 

 

CINAHL 

 

immigrant* AND communication 

AND Sweden 

 

22 

 

2 

2010-09-28 Medline immigrant* AND participat* AND 

Sweden 

65 1 

2010-09-29 CINAHL immigrants AND wellbeing AND 

health 

16 1 

2010-09-30 CINAHL cross-cultural AND immigrant* 

AND Sweden 

6 1 

 

En osystematisk informationssökning gjordes också för att komplettera den systematiska delen 

med inspiration och idéer (Friberg, 2006). Friberg (2006) poängterar vidare att manuella 

sökningar måste göras för att söka fram information som inte går att söka via elektronisk väg. 

Författarna läste och undersökte referenser i tidigare examensarbeten, uppsatser och 

avhandlingar för att få ytterligare relevanta artiklar. Sedan läste författarna sammanfattningar 

av de artiklarna för att få fram om de stämde överens med syftet.  Till slut hittades fem artiklar 

genom manuell sökning.  Sammanlagt tio vetenskapliga empiriska studier avseende 

invandrarpatienters upplevelser av hälsa i Sverige valdes ut.  

 

De tio valda studiernas kvalitet granskade i enlighet med Fribergs (2006) förslag. Följande 

frågor ställdes vid granskningen av de valda studierna: 

- Finns det ett tydligt problem formulerat? 

- Finns det teoretiska utgångspunkter? 

- Finns det vårdvetenskaplig teoribildning i bakgrunden? 

- Är syftet klart formulerat? 

- Hur beskrivs metoden? 

- Hur görs dataanalysen? 

- Hur tolkas/visas resultatet?  

- Finns det argument som kommer fram? 

- Förs det några etiska resonemang? 

- Finns det diskussion? 

Analys 

Analysen gjordes enligt Fribergs (2006) analysmodell som sker i tre steg. Författarna delade 

upp artiklarna så att varje författare kunde fokusera på fem artiklar var. Därefter läste 

författarna de andra fem artiklarna. Första steget var att läsa igenom de valda studierna ett 

flertal gånger för att få en känsla för vad de handlade om och huruvida de besvarar studiens 
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syfte (a a). Nio av de tio artiklarna var publicerade på engelska och en artikel var publicerad 

på svenska. De tio artiklarna numrerades från ett till tio enligt första författarens efternamn i 

bokstavsordning, vilket gjorde att arbetsprocessen i denna studie blev mycket effektiv. För att 

få en bra översikt av studierna, sammanställds de till en tabell (se bilaga 2) med titel, författare, 

år och land, tidskrift, syfte, deltagare, datainsamlingsmetod och analysmetod samt kort 

sammanfattning av resultat. 

 

I det andra steget sökte författarna efter likheter respektive skillnader enligt Friberg (2006). 

Författarna fokuserade på faktorer som påverkar upplevelser av hälsa för patienter med 

invandrarbakgrund i Sverige i de samtliga studierna. Likheterna och skillnaderna i de 

analyserade artiklarna markerades med olika färgar för att underlätta jämförelser med varandra. 

Detta utgjorde även grunden för resultatet i föreliggande studie.  

 

Sista och tredje steget är att sortera och föra samman materialet utifrån likheter och skillnader 

(Friberg, 2006). Författarna sökte efter likheter och skillnader i artiklarnas resultatinnehåll 

flera gånger och lyfte upp vad som var av betydelse för studiens syfte. Sedan grupperades de 

gemensamma faktorerna för att skapa ett subtema. Slutligen bildades sju subteman: 

uppfattningar av hälsa; språkbarriärer; genus; diskriminering; arbetslöshet och ekonomiska 

svårigheter; traumatiska upplevelser; hemlängtan och avsaknad av sociala nätverk. Utifrån 

dessa sju subteman bildades tre teman: kulturella faktorer, samhällsfaktorer och psykiska 

faktorer för att underlätta läsningen. 

Etiska överväganden 

De inkluderade studierna i föreliggande litteraturöversikt var empiriska studier avseende 

invandrarpatienters upplevelser. Informanterna i de studierna fick muntligt eller skriftlig 

information om studien. De informerades också om att alla deras uppgifter behandlades 

konfidentiellt samt det var frivilligt att delta i studien. Åtta av de tio studierna fick skriftligt 

eller muntligt samtycke från samtliga intervjupersoner. I två av studierna, Svenberg, Battsson 

& Skott, 2009 och Wallin & Ahlström, 2010, nämnde inget om samtycke från deltagarna.  

 

Sju av de tio studierna hade tillstånd från etisk kommitté av deras respektive universitetet för 

att genomföra forskningen. Det betyder att studierna byggde på de grundläggande etiska 

principerna enligt Förenta Nationernas (FN) deklaration om de mänskliga rättigheterna och 

Helsingforsdeklarationen. Hadziabdic och Adatia-Sandström (2006) nämner att tillstånd från 

etisk kommitté inte ansågs vara nödvändigt enligt dåvarande gällande rutiner vid lärosätet. 

Men författarna beskrev tydligt i artikeln att en skriftlig information om studiens syfte 

skickades till deltagarna och informantens skriftliga samtycke om att delta i studien 

inhämtades innan intervjun påbörjades.  Det fanns två studier (Akhavan, Bildt & Wamala, 

2007; Svenberg, et al., 2009) som inte nämner något om ansökan av tillstånd för forskningen. 

En e-post skickades till de representativa författarna för att fråga efter om tillstånden för 

studierna. Akhavan (personlig kommunikation, 7 dec, 2010) menade att artikeln var gjorde av 

sin magisteruppsats, vilket inte behövdes etikansökan på den tiden. Men när hon har använt 

det i sin avhandling, har de sökt etiktillstånd för alla artiklar i avhandlingen (a a). Svenberg 
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(personlig kommunikation, 9 dec, 2010) förklarade att studien inte är av lagen om 

etikprövning enligt besked från etikprövningsnämnden i Göteborg. Dock följde de 

"standardetiska procedurer" i studien, vilket innebär att informanterna blev informerade 

muntligt och skriftligt, anonymiteten betonades och de kunde när som helst avbryta intervjun 

(a a). Författarna anser därför att de samtliga tio studierna uppfyllde etiska kraven. 

 

Analysen av de valda studierna har följts Medicinska Forskningsrådets (MFR) förslag till 

svensk policy angående forskningsfusk. MFR (2003) definierar oredlighet i forskningen som 

forskningsfusk vilket avser fabricering av data, stöld eller plagiering av data samt 

förvrängning av forskningsprocessen på annat sätt (till exempel: genom felaktig användning 

av metodik eller avsiktlig feltolkning av data). För att undvika plagiat innebär det att i 

föreliggande studie har text och eventuella citat refererats med källhänvisningar till 

ursprungliga författare. Det gäller också noggrant översatt studierna för att undvika feltolkning 

av resultatet. 
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RESULTAT 

Efter analysen av de valda artiklarna sammanställdes de faktorer som påverkar upplevelsen av 

hälsa under tre teman: kulturella faktorer, samhällsfaktorer och psykiska faktorer med 

respektive subteman. Tabell 2 visar vilka teman som beskrivits i respektive artikel. 

 

Tabell 2 

 

Studie nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Kulturella faktorer 
          

Uppfattningar av hälsa X X  X X  X X X X 

Språkbarriärer X X X X X X X X X X 

Genus X X  X X X X X X X 

 

Samhällsfaktorer 
          

Diskriminering X X  X     X  

Arbetslöshet/Ekonomiska 

svårigheter 
X   X   X X X  

 

Psykiska faktorer 
          

Traumatiska upplevelser X X  X X  X X X  

Hemlängtan och avsaknad 

av sociala nätverk 
X X       X  

 

Artikel 1: Akhavan, Bildt och Wamala (2007) 

Artikel 2: Binfa, Robertson och Ransjö-Arvidson (2010) 

Artikel 3: Björk Brämberg, Nyström och Dahlberg (2010) 

Artikel 4: Finnström och Söderhamn (2006) 

Artikel 5: Hadziabdic och Adatia-Sandström (2006) 

Artikel 6: Heikkilä och Ekman (2000) 

Artikel 7: Hjelm, Bard, Nyberg och Apelqvist (2003) 

Artikel 8: Hjelm, Bard, Nyberg och Apelqvist (2005) 

Artikel 9: Svenberg, Battsson och Skott (2009) 

Artikel 10: Wallin och Ahlström (2010) 

Kulturella faktorer 

Kulturella faktorer är uppbyggda av uppfattningar av hälsa, språkbarriärer samt genus som 

påverkar individens upplevelser av hälsa. 
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Uppfattningar av hälsa 

De chilenska kvinnorna hävdar att efter ankomsten till Sverige får flera av dem bära 

huvudansvaret för familj, barn och försörjning. Detta gör att de chilenska kvinnorna ignorerar 

sin egen hälsa. Detta resulterar i fysiska och psykiska hälsorelaterade symtom som begränsad 

arbetsförmågan och påverkan på dagligt liv. De betonar att sättet att få en god hälsa är att 

skaffa tid och intresse för sig själv, samt att vara medveten om att en sund livsstil har en 

positiv inverkan på hälsa, självkänsla, välbefinnande och åldrandeprocess (Binfa, Robertson & 

Ransjö-Arvidson, 2010).  

 

Betydelsen av god hälsa för äldre bosniska invandrare är, enligt Hadziabdic och Adatia-

Sandström, (2006) att de känner komfort och trygghet bland släktingar i hemlandet . Hälsa och 

välbefinnande kan de uppleva om de kan anpassa sig till sitt nya liv i Sverige (a a). Hjelm, 

Bard, Nyberg och Apelquist (2003) beskriver att de ex-jugoslaviska kvinnorna anser hälsa 

som frihet från sjukdom och att deras diabetes är orsakad av dåliga relationer till andra 

medmänniskor och även till döda familjmedlemmar samt av övernaturliga orsaker. De tror 

fortfarande att sjukdomar är ett öde och en Guds vilja. De förlorar en stor del av sin religiösa 

tro i samband med krigserfarenheter. Några ex-jugoslaviska kvinnor beskriver att fester och 

traditioner har betydelse för hälsan för att det är ett slags känsla av gemenskap (a a). Ex-

jugoslaviska män beskriver hälsa som en rikedom och det viktigaste i livet (Hjelm, Bard, 

Nyberg & Apelquist 2005). 

 

Det viktigaste för att få en god hälsa och välbefinnande tycker invandrare från Mellanöstern är 

att vara accepterad i det samhälle de lever i (Akhavan, et al., 2007) medan kvinnliga araber 

anser att religionen har stor betydelse för hälsan (Hjelm, et al., 2003). De arabiska kvinnorna 

tror också att diabetes orsakas av negativa relationer till andra medmänniskor, döda 

familjmedlemmar samt av övernaturliga orsaker. De flesta säger att böner ger avslappning, 

mental frid och möjligheter att glömma det onda och besvärliga i livet, vilket ökar det 

psykiska och fysiska välbefinnandet. Sedan tycker de att kosten är en viktig faktor för att 

främja hälsa (a a). Hjelm, et al., (2005) visar att arabiska män beskriver hälsan som frihet från 

sjukdom och att kunna utföra sin roll i livet för att uppfostra barnen. Några arabiska män 

uppger också att hälsan kommer från Gud och de anser att religionen har stor betydelse för 

hälsan (a a).  

 

Religion har också stor betydelse bland somaliska flyktingkvinnor (Svenberg, et al., 2009; 

Wallin och Ahlström, 2010; Finnström och Söderhamn, 2006). Religionen är ett naturligt 

inslag i deras liv vilket representerar komfort och säkerhet. Vänner och släktingar kan samlas 

runt den sjuke och läsa högt ur koranen, vilket ger dem en känsla av närvaro av en kraftfull 

ande. Begreppet ”jinns” användas för förklaringar till sjukdom, särskild när det gäller psykiska 

symtom. Jinns betraktas som övernaturliga, onda varelser som har kraften att ändra sitt 

utseende genom att anta en mänsklig form, eller bli osynliga. De somaliska kvinnorna tror att 

livet är förutbestämt och att endast Gud kan bestämma vad som skall hända (a a). Wallin och 

Ahlström (2010) visar att diagnosen diabetes därför inte väcker stark reaktion i sig eftersom 

deras tro är att sjukdomen kom från Gud. Den ska tacksamt accepteras. Studien beskriver även 

att den somaliska uppfattningen är att hälsa utgörs av frånvaro av sjukdom och av ett 
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självständigt liv. Hälsa förklaras också som att ha goda vanor och att kunna sova bra. Att bli 

glad, sorglös och ha god aptit är ett tecken på god hälsa. Finnström och Söderhamn (2006) 

anger att religionen kan hjälpa de somaliska kvinnorna att acceptera smärtan för att det är 

Allah som ger bördan. De tror inte längre på det onda ögat eller onda andar (jinns) och de 

tycker att deras smärtor är orsakas av stress eller depression i de industrialiserade länderna (a 

a). 

Språkbarriärer 

Samtliga invandrargrupper i de valda studierna upplever sig ha språksvårighet, vilket har 

negativ påverkan på deras liv i Sverige. Chilenska invandrare uppger att de har stora 

svårigheter att lära sig ett nytt språk (Binfa, et al., 2010). Språksvårigheter leder till 

kommunikationssvårigheter som i sin tur ger känslor av otillräcklighet och osjälvständighet. 

När de äldre bosniska invandrarna kom till Sverige kändes det inte viktigt att lära sig språket 

och att de senare ångrar det (a a). De förstår att de inte har svenskfödda vänner på grund av 

sina språksvårigheter (Hadziabdic & Adatia-Sandström, 2006). De behöver även tolk för att 

söka vård och hämta mediciner (a a). De finskspråkiga invandrare som bor inom 

äldreomsorgen i Sverige känner sig ensamma och isolerar för att de inte lär sig svenska 

språket (Heikkilä & Ekman, 2000). De delar erfarenheter där de i en nödsituation förs till 

sjukhuset utan närvaro av någon tolk eller finsktalande personal. De påtalar att de har 

begränsad kontroll över situationen. De anser att i sådana fall skall kommunikation och vård 

vara mycket bättre om de har träffat finskspråkig personal (a a).  Hjelm et al. (2005) visar att 

somaliska män upplever sämre hälsa på grund av språkbarriärer. Somaliska kvinnor berättar 

också att det är problematiskt att förklara symtom som smärta för sjuksköterskor och läkare 

eftersom de inte kan tala svenska eller engelska (Finnström & Söderhamn, 2006). Enligt 

studien av Björk-Brämberg, Nyström och Dahlberg (2010) känner invandrare från Östeuropa 

och Mellanöstern sig förbisedda och objektifierade samt kränkta och osäkra i sjukvården 

eftersom de kan förmedla sig med språket. De har ingen möjlighet att delta i sin vård (a a). 

Genus 

Enligt studien av Akhavan, et al., (2007) hade kvinnor i Iran inga rättigheter. Iranska kvinnor 

främsta ansvar är barnomsorg, hushållsarbete och i vissa fall även personliga tjänster till 

männen. Men ingen av de invandrande iranska kvinnorna anser att barnomsorgen påverkar 

deras hälsa. Det som mest påverkar deras hälsa är kampen mot den patriarkala kulturen och 

kampen för kvinnors rättigheter (a a). Somaliska kvinnor berättar att i hemlandet känner de sig 

förtyckta (Svenberg, et al., 2009). Alla kvinnor i Somaliska byar är engagerade i att uppfostra 

barnen och fadern är alltid familjens överhuvud. I Sverige finns en jämlikhet mellan könen. 

Men vissa somaliska män lever fortfarande i det förflutna efter migrationen och fortsätter vara 

överlägsna, vilket ger konflikter med deras hustru och kan även leda till att skilsmässor. Detta 

leder till att kvinnorna är ensamt ansvariga för barnen medan många män upplever depression 

och nedstämdhet (a a).  

 

Chilenska kvinnor uttrycker att deras anpassningsmekanismer för deras livssituation kan 

relateras till samhälles könsroller (Binfa, et al., 2010). De återspeglar att det är lättare för 
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kvinnor än män att hantera den underordnade roll som en invandrare i det svenska samhället. 

De förklarar att i alla samhällen är kvinnor underordnade och tar huvudansvaret för familjens 

behov och hälsa. Denna underordnade roll som invandrare är inte ovanlig för kvinnorna. Men 

brist på socialt stöd och nätverk ger dem både fysiska och psykiska hälsoproblem. Denna 

stress av att ta hand om familjen och att samtidigt vilja accepteras i det svenska samhället 

leder till att de drabbas av humörsvängningar, emotionell känslighet, sömnstörningar, 

depressiva symtom och känslor av inre sorg (a a). Invandrande kvinnor (Svenberg, et al., 

2009; Binfa, et al., 2010) anser att deras ställning i det svenska samhället har blivit bättre, på 

grund av rättvisa och medborgerliga rättigheter. Kvinnornas ökande inflytande i Sverige 

orsakar att invandrande män förlorar sin makt, auktoritet och kontroll över kvinnorna. Detta 

resulterar i ökade skilsmässor bland invandrare (a a). De äldre bosniska kvinnorna i 

Hadziabdic och Adatia-Sandström, (2006) studie, kan arbeta, ta hand om familjen och har 

även tid till fritidsintressen precis som männen före migrationen, vilket upplevs som något 

positivt. Efter migrationen upplever äldre bosniska invandrarna svårigheter att komma in i 

svenska samhället. Däremot inser de att det enda de kan göra är att anpassa sig till den nya 

miljön, sysselsätta eller aktivera sig i Bosniska föreningen. 

Samhällsfaktorer 

Samhällsfaktorer som påverkar upplevelsen av hälsa är enligt resultatet diskriminering och 

ekonomiska förutsättningar. 

Diskriminering 

Studierna av Akhavan, et al., (2007); Binfa, et al., (2010); Finnström och Söderhamn, (2006); 

Svenberg, et al., (2009) visar att det största hotet mot hälsan bland invandrarkvinnor i Sverige 

är diskriminering. Ett flertal kvinnor berättar att de har blivit behandlade annorlunda på grund 

av sin hudfärg. Några har upplevt rasism genom negativa och nedsättande kommentarer (a a). 

Somaliska kvinnor är missnöjda med den svenska sjukvården och upplever diskriminering av 

vårdpersonalen på grund av ras och religion (Finnström & Söderhamn, 2006; Svenberg, et al., 

2009). Deras hälsa har påverkats psykiskt av diskriminering. Många har blivit ledsna, arga och 

deprimerade (Akhavan, et al., 2007) medan de andra har lidit av huvudvärk, ont i magen, 

ryggen och nacken, smärta och sömnsvårigheter (Svenberg, et al., 2009). Chilenska kvinnor 

upplever att invandrare alltid ses som andraklassens medborgare på grund av deras ursprung 

(Binfa, et al., 2010). 

Arbetslöshet och ekonomiska svårigheter 

Studierna av invandrande kvinnor i Sverige, visar att de flesta har svårt att hitta jobb som 

passar deras utbildningar och arbetslivserfarenheter. Detta leder till arbetslöshet, ekonomisk 

oro samt känsla av otillräcklighet, som har ett stort inflytande på psykisk ohälsa (Akhavan, et 

al., 2007; Binfa, et al., 2010; Finnström & Söderhamn, 2006; Hjelm, et al., 2003). Andra 

beskriver att de får ett arbete som anses ha låg status och med låg inkomst. Därmed förlorar 

många sin självkänsla och sitt självförtroende, som är betydelsefullt för att vara frisk (a a). De 

chilenska männen upplever situationen allvarligare än de chilenska kvinnorna eftersom de på 
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grund av arbetslöshet har förlorat den ekonomiska ställning och auktoritet de är vana vid 

(Binfa, et al., 2010). Även de somaliska männen upplever sig förlorat sin ställning som 

familjeförsörjare och makten över sina fruar vilket leder till depression och nedstämdhet 

(Svenberg, et al., 2009). En svår ekonomisk situation påverkar arabiska och ex-jugoslaviska 

mäns hälsa negativt. Några talar om att deras allmänna välbefinnande och 

äktenskapsförhållande försämras av arbetslösheten. De uttrycker också sina frustrationer att 

inte kan behålla sin naturliga roll som familjeförsörjare (Hjelm, et al., 2005). De prioriterar 

inte alltid att köpa medicin för att de tycker att andra saker är viktigare (Hjelm, et al., 2003; 

Hjelm, et al., 2005). Läkemedelskostnader är kostsam och vissa livsmedel till exempel bröd, 

grönsaker eller kött är dyra att köpa. För de som är arbetslösa och beroende av socialbidrag är 

det ännu svårare. Detta anser de som ett hinder för en bra hälsa (a a). Den förmögenhet som de 

bosniska äldre invandrarna har arbetat ihop i hemlandet om att få en bra ålderdom förloras i 

samband med migrationen (Hadziabdic & Adatia-Sandström, 2006).  

Psykiska faktorer 

Psykiska faktorer som påverkar upplevelsen av hälsa i denna studie är traumatiska upplevelser, 

hemlängtan och avsaknad av sociala nätverk. 

Traumatiska upplevelser 

Chilenska kvinnor i Binfa, et. al, (2010) upplever trauma och tortyr i samband med att de 

tvingas fly från sitt hemland. Några har plötsligt lämnat hemlandet på grund av politiska skäl 

utan att kunna berätta för någon. Vissa familjer har varit hotade och deras hus har genomsökts 

av hemliga poliser. När de anländer till Sverige har många svårt att hantera den nya 

situationen. Att leva med tidigare trauman tycker alla är påfrestande. Däremot försöker de 

anpassa sig till det svenska samhället. Hur de tas emot i Sverige diskuteras också av kvinnorna. 

Några kvinnor berättar att de mottas med öppna armar och blir omhändertagna av det svenska 

samhället. De andra uttrycker besvikelse mot svenska myndigheter på grund av okunnighet 

när det gäller den politiska situationen i Chile. De rapporterar att vid ankomsten till Sverige 

blir de inte erbjudna traumabehandling och psykologiskt stöd. De hävdar att ingen förstår 

deras traumatiska upplevelser som de har gått igenom som flyktingar (a a).  

 

Enligt studien av Akhavan, et al., (2007) emigrerar de iranska kvinnorna till Sverige på grund 

av politisk verksamhet. De berättar om erfarenheter av förföljelse, fängelse samt underjordiskt 

liv. Några grips eller förhörs för de har använt parfym eller skrattat högt på gatan eller för att 

de inte täcker håret ordentligt. De smärtsamma minnena såsom att vara förödmjukad, 

arresteras, misshandlas eller att ha tvingats fly under farliga förhållanden och att de lämnar 

landet har orsakat djupa sår och långvarig påverkan på deras hälsa. De rapporterar vidare att 

den politiska situationen i hemlandet gör dem deprimerade och de som är förtidspensioner 

påpekar att vara invandrare är en faktor som påverkar deras hälsa negativt (a a). Bosniska 

äldre män upplever främst sorg och känslomässig stress som orsakas av migration och krig. 

Att bli uppryckt från sitt hemland upplevs som att deras hälsa och välbefinnande försvinner. 
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Trots frånvaro av sjukdom blir tillvaron sorglig och skapade lidande, därför att de inte kan det 

nya språket och de inte känner till kulturen (Hadziabdic & Adatia-Sandström, 2006). 

 

Både arabiska och jugoslaviska män upplever också att vara invandrare är en bidragande 

faktor till psykisk påfrestning (Hjelm, et al., 2005). En tidigare studie om arabiska kvinnor 

med diabetes visar att faktorer som har negativ inverkan på hälsan är mentalt obehag, tankar 

och känslor om situationen i hemlandet och stress i väntan på tillstånd att stanna i Sverige 

(Hjelm, et al., 2003). Somalier flyr från hemlandet på grund av krig och svält, vilket leder till 

familjesplittring, förlust av personlig egendom och tillhörigheter. Livet i exil är en 

grundläggande faktorer till lidande och smärta (Svenberg, et al., 2009). Somaliska kvinnors 

upplevelse av hälsa påverkas av många minnen och erfarenheter av krig. Många tycker att 

kroppslig smärta, huvudvärk och yrsel är ovanliga i förkrigstidens Somalia och verkar öka 

under flyktingsperioden. De hävdar att det är vanligt att kronisk smärta minskar och även 

försvinner under tillfällig återgång till hemlandet. Symtom har återkommit efter att de har 

återvänt hem till Sverige. De anser att bidragande faktorer som påverkar hälsan negativt är 

känslor av utanförskap, fattigdom och den dysfunktionella familjesituationen (a a). De 

informerar vidare att andra källor till deras smärta är sorg, bekymmer och problem med barnen. 

Till exempel, kan de inte uppfylla barnens behov och barnen blir mobbade (Finnström & 

Söderhamn, 2006). 

Hemlängtan och avsaknad av sociala nätverk 

Andra orsaker till psykisk ohälsa för chilenska kvinnor kan vara osäkerhet, brist på sociala 

nätverk och avsaknad av kunskap. Några berättar att det är läkaren som fattar beslut och de får 

följa vad som beslutas även om de inte alltid är nöjda med resultatet. Dessa situationer enligt 

kvinnorna leder till en känsla av hjälplöshet och även förlamning. Alla de kvinnor som varit 

tillbaka i Chile, antingen på besök eller att de flyttat tillbaka, känner att de inte har rötter vare 

sig i Chile eller i Sverige och känner därför att de inte hör hemma någonstans. Detta gör dem 

ledsna och de väljer att flytta tillbaka till Sverige. Förlust av familjer och sociala nätverk i 

Chile är hjärtskärande som gör dem spända. Dessa kriser har gjort vissa kvinnor starkare men 

någras hälsa påverkas negativt (Binfa, et al., 2010).  

 

Kvinnorna i Akhavan, et al., (2007) påpekar att när de inser att de inte kan återvända till sitt 

hemland blir de ledsna och deprimerade. Några vill åka tillbaka till Iran men på grund av sin 

politiska ställning som flykting är detta inte möjligt. De vill återvända för att de saknar det 

kärleksfulla nätet och känslan av att vara i sitt eget land. De är också tveksamma till om de 

kan leva i Iran längre efter att de har bott i Sverige i många år. De känner sig som invandrare i 

båda länderna. Dessa känslor gör dem förvirrade, oroliga och ledsna. Vissa kvinnor har 

återvänt till hemlandet för korta besök. En kvinna beskriver att hon vill flytta tillbaka till Iran 

på grund av att hon inte längre orkar leva som invandrare. Hon stannar ändå i Sverige 

eftersom hennes man och barn inte vill återvända.  Detta påverkar hennes hälsa negativt, hon 

känner sig sämre och har mer ont i kroppen när hon tänker på detta (a a). Somaliska män 

(Svenberg, et al., 2009) längtar efter att återvända till hemlandet där de inte betraktas som 

främlingar. De är övertygade om att om de har åkt tillbaka till Somalia skall deras barn vilja 

återvända till Sverige. Dessa barn är födda och uppväxta i Sverige där de känner sin 
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tillhörighet i det svenska samhället. Föräldrarna upplever att de tillhör två länder och kulturer 

(a a). 

Resultatsammanfattning 

Studiens resultat visar att förutom kulturskillnader och språkbarriär har religion betydelse för 

upplevelsen av hälsa för patienter med invandrarbakgrund i Sverige. Andra bidragande 

faktorer är etnisk diskriminering och rasism, arbetslöshet och ekonomiska svårigheter. 

Psykiskt påfrestningar traumatiska händelser före migration, hemlängtan och avsaknad av 

sociala nätverk påverkar också invandrarnas upplevelse av hälsa.   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Syftet i denna studie var att beskriva faktorer som påverkar upplevelsen av hälsa hos patienter 

med invandrarbakgrund i Sverige. Enligt Forsberg och Wennström (2008) fokuserar 

kvalitativa studier på att tolka och beskriva mening och förståelse i människans subjektiva 

upplevelse i sitt sammanhang. Dahlberg (1997) påpekar att skrivna berättelser och intervjuer 

är lämpliga metoder för att undersöka kvalitativt präglade företeelser som lidande, mening, 

hälsa och hälsoeffekter. Författarna ansåg att den bästa metoden för att besvara syftet var en 

litteraturöversikt av kvalitativa studier på grund av tidsramen som fanns. Att genomföra 

empiriska studier är tidskrävande och behöver kunskap och färdighet, vilket kan vara 

problematiskt i examensarbete på grundnivå. Segesten (2006) anger att kunskapsläget inom ett 

visst område kan lyftas fram genom en litteraturöversikt och analysen av den valda litteraturen 

ger kunskap som kan förbättra det praktiska vårdarbetet. Svagheterna i en litteraturöversikt 

kan enligt Forsberg och Wengström (2008) vara att det inte finns tillräckligt med relevant 

forskning som grund för översikten samt att forskaren kan göra ett selektivt urval för att hitta 

studier som stödjer den egna ståndpunkten.  För att undvika dessa var författarna öppna i det 

första steget av litteratursökningen. Efter att ha hittat de befintliga empiriska studierna om 

omvårdnad av invandrarpatienter i Sverige, fokuserade författarna på ett specifikt 

problemområde – faktorer som påverkar invandrarpatienternas upplevelser av hälsa. 

 

Svagheterna i en litteraturöversikt är att det kanske inte finns tillräckligt relevanta studier på 

det valda specifikt problemområdet. På grund av att författarnas intresse framförallt ligger i 

studier som gjorts utifrån ett patientperspektiv och som gjorts i Sverige, var det svårt att hitta 

tillräckliga artiklar i databaserna. Detta upplevde författarna när den systematiska sökningen 

genomfördes i den största omvårdnadsdatabasen CINHAL, Medline samt SveMed. En 

manuell sökning gjordes för att komplettera antalet artiklar. Ytterligare fem artiklar hittades. 

Det blev totalt tio empiriska studier som inkluderades i denna litteraturöversikt, vilket 

författarna tyckte var lämpligt, dels för att försäkra en bra kvalité av analysen med den 

avgränsade tidsperioden och dels för att det fanns en begränsad mängd befintliga forskningar i 

detta nya forskningsområde.  

 

Styrkor i denna studie var att de valda studierna inriktades till de största invandrargrupperna i 

Sverige, vilket utgjorde en bra representativitet. De invandrargrupperna i denna studie 

omfattade araber (Akhavan, et al., 2007; Björk Brämberg, et al., 2010; Hjelm, et al., 2003; 

Hjelm, et al., 2005), chilenare (Binfa, et al., 2010), somalier (Finnström & Söderhamn, 2006; 

Svenberg, et al., 2009), bosnier (Hadziabdic & Adatia-Sandström, 2006) samt finländare 

(Heikkilä & Ekman, 2000). Även om de inkluderade studierna fokuserade på olika 

forskningsämnen var relevansen fortfarande hög i denna litteraturöversikt eftersom faktorer 

som förhindrar upplevelsen av hälsa för invandrare belystes i samtliga artiklar. Dessutom var 
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artiklarna vetenskapligt granskade (peer-reviewed) och sedan granskades de igen av 

författarna efter Fribergs (2006) granskningsprotokoll.  

 

Enligt Dahlberg (1997) är trovärdighet ett mått på en vetenskaplig undersökningsgiltighet som 

visar att “det fenomen som undersökts verkligen är detsamma som avsikten var att undersöka” 

medan reliabilitet är ett mått “på tillförlitlighet och säkerhet hos metoden” (s. 118). Hon anger 

vidare att det inte finns självklara regler att pröva trovärdighet i humanvetenskaplig forskning 

som beskriver en subjektiv företeelse av individs upplevelser. Därmed ska forskaren ha ett 

objektivt förhållningssätt, vilket utgör ett väsentligt validitetskriterium. Sedan betyder 

reliabilitet i humanvetenskaplig forskning en rimlighet i tolkning och kategorisering av 

materialet (a a).  

 

Författarna i denna studie strävade därför mot objektiva hållningar till datainsamling och 

noggrannhet i analysen, och förhöll sig kritiska till resultatet, vilket innebar ett förbud mot 

favorisering av sneda urval, utelämnande av negativ evidens, tendentiösa manövrer och 

önsketänkande. Analysen av de valda artiklarna gjordes i enlighet med Fribergs (2006) 

analysmodell och följde MFR:s förslag till svensk policy angående forskningsfusk. Författarna 

sökte likheter och skillnader i de artiklar som hade betydelse för studiens syfte. Sedan 

presenterades resultatet på ett kreativt och lättförstått sätt så att läsaren lätt kan följa 

författarnas tankegång.  

Resultatdiskussion 

I denna studie har faktorer som påverkar upplevelsen av hälsa för patienter med 

invandrarbakgrund i Sverige beskrivits. Resultatet visar att de upplever sämre hälsa på grund 

av en rad olika faktorer. Författarna beskriver faktorerna i tre teman: kulturella faktorer, 

samhällsfaktorer och psykiska faktorer. Det är viktigt att ha en helhetssyn på patienten för att 

förstå de faktorer som kan påverka patienten på olika sätt. Sjuksköterskan har ett uppdrag att 

ge individuellt anpassad omvårdnad utifrån dennes livsvärldsperspektiv. Denna studie är 

därför en bra start att skapa en djupare förståelse av hur invandrarpatienter upplever hälsa.  

 

Enligt Dahlberg, et al. (2003) upplever människan sitt livsinnehåll genom livsvärlden. Hur 

patienten uppfattar hälsa och sjukdomar påverkar hur han/hon upplever sitt välbefinnande och 

sin attityd mot sjukdomar. Resultatet i denna studie visar att invandrare från Mellanöstern och 

somaliska invandrare har ett magisk-religiöst perspektiv att uppfatta hälsa, vilket innebär att 

hälsa ses som en gåva eller belöning från Gud, men sjukdom kan ses som ett straff från Gud. 

Chilenska kvinnor och äldre bosniska invandrare söker en känsla av balans eller harmoni 

mellan människor och de större universumen. Förklaringar till hälsa och sjukdom bygger på 

obalans eller disharmoni mellan människor, miljö, sociokulturella och beteendemässiga 

faktorer till exempel arbetslöshet. Hälsa betyder för dem att uppnå bästa möjliga anpassning 

till miljön genom att leva enligt samhällets regler och ta väl hand om kroppen.  

 

I Sverige däremot ser vårdgivaren ofta patienten som ett objekt, som behövs reparera på grund 

av yttre trauma, patogen eller inre skador. Andrews (2008) beskriver att västerländsk medicin 
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använder specialister för att ta hand om "delar" av kroppen, "fixa" den sjuka delen så att 

maskinen fungerar igen. Då blir det svårt för vårdgivaren att ha en helhetssyn på patientens 

vårdbehov och satsa tillräckligt för förebyggande åtgärd för hälsa. I oktober 2010 gav 

Socialstyrelsen ut en preliminär version av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande 

metoder med målet att förebygga sjukdom genom att påverka levnadsvanor (Socialstyrelsen, 

2010). Författarna anser att det är ett väsentligt beslut att förbättra folkhälsan i Sverige. 

 

Ett gemensamt problem för alla invandrarpatienter är enligt undersökningarna språket vilket 

upplevs som en barriär i upplevelsen av hälsa. Resultatet visar att samtliga invandrargrupper 

upplever språksvårigheter, vilket leder till känslor av otillräcklighet och beroende. Dessutom 

har de ingen möjlighet att delta i sin vård på grund att de inte kan förmedla sig på svenska. 

Invandrare från Östeuropa och Mellanöstern i de valda studierna upplever sig förbisedda och 

objektifierade. Dahlberg, et al. (2003) beskriver att det uppstår ett vårdlidande när patienten 

blir kränkt och känner sig maktlös eftersom vårdaren inte hjälper dem att uttrycka sig. En 

lösning är att använda tolk enligt Cioffi (2003). Detta stämmer väl med Muñoz och Luckmann 

(2005) som anser att kommunikationen med patienter från olika kulturer ofta är komplicerat 

på grund av språkbarriär. När patienten inte talar språket eller har en begränsad språkkunskap, 

är den bästa lösningen att använda en professionell medicinsk tolk (a a).  

 

Muñoz och Luckmann (2005) beskriver också att ibland gör läkare och sjuksköterskor misstag 

att be en tolk utföra arbetsuppgifter som är olämpligt i förhållande till deras roll. Till exempel 

att be en tolk förklara diagnoser och förfaranden eller att agera som rådgivare (a a). Ibland kan 

det ta tid att skaffa en tolk och det blir lätt att be en familjemedlem att ställa upp som tolk. 

Men Gerrish, Chau, Sobowale och Birks (2004) menar att det finns risk för missförstånd att 

familjemedlemmen inte tolkar exakt eller väljer att redigera för eget syfte under tolkningen. 

Sekretess kan äventyras för att patienten inte vill berätta någonting framför en familjmedlem, 

vilket kan förstöra familjeförhållande (a a).  Författarna anser därför att det är väsentligt att 

undvika att anlita en familjemedlem som tolk inom hälso- och sjukvården för att upprätthålla 

tystnadsplikt. Utbildningen av tolkanvändning och patientens rättighet till tolk är därför 

nödvändigt för alla sjuksköterskor i dagens mångkulturella vårdmiljö. 

 

Att leva i ett nytt land kan orsaka förändringar av ens egen roll i sitt liv, sin familj och 

samhället. Konsekvenserna kan både vara positiva och negativa och kan därför påverka hälsan 

väldigt individuellt. Invandrarkvinnor som kommer från Somalia, Iran, Chile har sämre 

rättigheter i sitt hemland. Deras ställning i det svenska samhället har blivit bättre på grund av 

rättvisa och medborgerliga rättigheter, vilket leder till att kvinnornas ökar inflytande och deras 

män förlorar sin makt. Men samtidigt behöver de kvinnorna skaffa arbete samt sköta 

hushållsarbete och barn. De blir därmed överbelastade vilket ger symtom som smärta, stress 

och depression. De bosniska invandrarmännen kan inte uppfylla sina roller hemma att försörja 

familjer på grund av arbetslöshet, vilket gör att de upplever sämre hälsa. Enligt Dahlborg-

Lyckhage och Eriksson (2006) är det sociala könet som betraktas vara kvinnligt och manligt 

historiskt, kulturellt och ett socialt fenomen och bygger på normativa uppfattningar. 

Egenskaper förstärkts eller försvagas genom tidernas socialisation och hur detta tillvaratagits i 

specifika kulturer. Människors liv definieras och organiseras i olika sammanhang beroende på 

olika indelningar som skapas genom kön, sexualitet och etnicitet (a a). 
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Ett exempel enligt O‟Mahony och Donnely (2007) är att invandrarkvinnor från Asien och 

Afrika har mycket olika roller jämfört med kvinnor i västvärlden. Deras traditionella roll av 

hemmafru, hushållerska och barnomsorg är så stark att den påverkas deras val och beslut. 

Vissa kvinnor vill inte gå till de tidskrävande psykiska behandlingarna för att de känner att de 

överger sina traditionella roller till exempel att lämna deras barn hemma (a a). Sjuksköterskan 

behöver därför en förståelse om genus skillnader i olika kulturer för att ge god omvårdnad 

utifrån det livsvärldsperspektivet. Det kräver en öppenhet inför olika sociala roller, vilket är 

den kulturella medvetenheten som beskrivs i Comapinha-Bacote (2002). 

 

Det största hotet mot hälsan bland invandrarkvinnor i Sverige är dock diskriminering enligt 

resultat i denna studie, vilket leder till att de mår sämre både psykiskt och fysiskt.  Detta 

stämmer väl med European Commision (2007) som anger att effekterna av diskriminering kan 

vara fysisk, intellektuellt, socialt och känslomässigt. De fysiska effekterna är huvudvärk, 

nedsatt aptit, en förändring i matvanor, sömnlöshet, förlust/vinst på vikt, försämrad hälsa, 

blåmärken, sår, brist på personlig hygien och brist på energi. De intellektuella effekterna är 

begränsad tillgång till utbildning, dåliga resultat i undersökningar, brist på framgångar, dåliga 

jobb utsikter, bristande kompetens, förlust av motivation, brist på intresse för allt och frånvaro 

från arbetet.  De sociala effekter är isolering, brist på vänner, tillbakadragenhet, känna sig som 

en främling och oförmåga att bygga relationer. De känslomässiga effekterna är låg självkänsla, 

bristande förtroende, känsla av oönskade, otrygghet, depression/stress, ångest, plötslig 

förändring i beteende, brist på samarbete och inlärd hjälplöshet (a a).  

 

Kulturell medvetenhet och kulturell vilja hos sjuksköterskan spelar därmed en nödvändig roll 

att motverka diskriminering av invandrarpatienter enligt Comapinha-Bacote, (2002). Det 

handlar om en process av att utföra själv-examination av egna fördomar mot andra kulturer 

och en motivering att "vilja" delta i processen att bli kulturellt medveten, kulturellt kunnig och 

kulturellt skicklig genom att söka kulturmötet (a a). Författarna anser att ju mer kunskap om 

kulturkompetens en sjuksköterska har desto lättare blir det för henne/honom att starta denna 

process och därmed fortsätta utveckla sin kulturkompetens. Transkulturell omvårdnad bör 

därför betonas i sjuksköterskeutbildningen. 

 

Livets bröd behöver vi alla för att överleva. Arbetslösheten gör livet mycket stressande och 

ekonomiska problem är något mycket svårt att övervinna. Resultatet beskriver att 

invandrargrupper från Iran, Chile, Somalia, Saudiarabien och Ex-jugoslvien drabbas av 

ekonomiska svårigheter. Det påverkar även att de arabiska och somaliska kvinnorna inte har 

råd att köpa medicin och söka vård. Ekonomiska svårigheter leder inte bara till nedgång av 

levnadsstandard men påverkar också äktenskapsförhållande och sociala relationer bland de 

somaliska, chilenska, arabiska och ex-jugoslviska invandrare. Detta stämmer väl överens med 

invandrargrupper i andra länder. De latiniska invandrarkvinnorna i Amerika uttrycker oro över 

ekonomin och utmaningen att fullgöra skyldigheter till familjen är en faktor för depression. De 

menar att allt som är mentalt är fysiskt eftersom stress är psykiskt sjukdom som påverkar 

kroppen (Shattel, Villalba, Stokes, Hamilton, Foster, Petrini, Johnson, Hinderliter, 

Witherspoon, Hinshaw & Faulkner, 2009). 

 



 20 

En annan studie beskriver vidare att effekterna av arbetslöshet för psykisk hälsa varierar 

beroende på kön och familjeroller (Artazcoz, Benach, Borrell & Cortés, 2004). Psykisk ohälsa 

är vanligare bland arbetslösa män medan endast små skillnader hittades mellan sysselsatta och 

arbetslösa kvinnor (a a). Sjuksköterskan skall därför medveten om att ekonomiska svårigheter 

påverkar hela livssituationen. Särskilt när det gäller rådgivning skall sjuksköterskan anpassa 

sitt råd utifrån patientens ekonomiska förutsättning. På så sätt har patienten möjlighet att vara 

aktiv och delaktig i sin egen vård.  

 

Hälsa hos flyktingar och asylsökande kan påverkas av deras upplevelser innan migration, 

under resan och efter ankomsten till det nya landet. Resultatet visar att de flyktingarna och 

asylsökande från Iran, Chile, Somalia, Saudiarabien och ex-jugoslaven upplever att hela 

migrationsprocessen är traumatisk och påfrestande. De lider av kronisk smärta, sorg, stress 

och depression på grund av deras erfarenheter av krig, tortyr, förföljelse, fängelse, 

underjordiskt liv samt förlust av familjemedlem. Det är svårt för vanliga människor i Sverige 

att förstå och begripa deras traumatiska händelser. Dessutom får de ingen traumabehandling 

och psykologiskt stöd efter ankomsten till Sverige och de har ingen möjlighet att bearbeta sina 

traumatiska upplevelser. Sedan drabbas de av arbetslöshet, social uteslutning, hemlängtan och 

känslor av utanförskap, vilket leder till en djupt negativ inverkan på deras hälsa. 

 

Sjuksköterskan kan utforma patientcentrerad kärleksfull vård för invandrarpatienter med hjälp 

av kulturkompetens. Taylor (2006) anger att kulturkompetens i förhållande till flyktingar och 

asylsökande betonar kulturell medvetenhet, kunskap och känslighet. Det är viktigt att se varje 

flykting och asylsökande individuellt även om de kan dela vissa problem gemensamt. 

Beredskap att lyssna på patienterna och en förståelse för deras upplevelser kan bistå 

sjuksköterskan att bemöta flyktingar och asylsökande utifrån deras livsvärldsperspektiv. 

 

Slutsatsen i denna studie är att det är en utmaning för sjuksköterskor att utföra ett omvårdnads 

arbete i det mångkulturella samhället. Resultatet beskriver de faktorer som påverkar 

upplevelsen av hälsa för patienter med invandrarbakgrund i Sverige. Detta bidrar till en ny 

kulturell kunskap för sjuksköterskan för att kunna ge en god omvårdnad med hänsyn till 

människors kulturella föreställningar, beteenden och behov. Det är dock en process för 

sjuksköterskan att kontinuerligt utveckla och förfina sin kulturkompetens med medvetenhet, 

färdighet, kunskap, bra bemötande och vilje (Comapinha-Bacote, 2002).  

Konklusion 

Människor som kommer till ett nytt land oavsett anledning till migration kan möta svårigheter.  

Studien visar att faktorer som påverkar upplevelsen av hälsa bland invandrare är uppfattningar 

av hälsa, språkbarriär, genus, diskriminering, traumatiska upplevelser, hemlängtan och 

avsaknad av sociala nätverk samt arbetslöshet. Arbetslöshet kan leda till stress, frustration, 

otillräcklighet och låg självkänsla, vilket kan orsaka depression. Ekonomiska svärigheter 

begränsar möjlighet att ha en hälsosam livsstil.  
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Invandrare i Sverige kan uppleva sämre hälsa på grund av ovanstående faktorer. Det är därför 

viktigt att skapa åtgärder som skulle förbättra deras hälsotillstånd. För att kunna ha ett bra 

bemötande av invandrarpatienten inom vården skall sjuksköterskan vara lyhörd. Hälso- och 

sjukvårdspersonal bör vara kunniga och ha förståelse för olika kulturer så att de adekvat kan 

möta behoven hos en allt mer mångkulturella befolkning i Sverige. Genom denna 

litteraturöversikt har författarna beskrivit faktorer som påverkar upplevelsen av hälsa för 

invandrarpatienter. Målet är att sprida kulturella kunskaper ut i hela vårdsystemet så att 

förbättra omvårdnad och göra invandrarpatienter delaktiga för att uppnå ett hälsosamt liv.  
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Bilaga 2 – Översikt av analyserad litteratur 

 

 

Artikelsammanställning 

 

Nr 1 

Titel The health of female Iranian immigrants in Sweden: A qualitative six-

years follow-up study 

Författare Akhavan S.,Bildt C., & Wamala, S.  

År & Land 2007, Sverige 

Journal Health care for women international. 28, 339-359. 

Syfte Att identifiera och analysera kvinnliga iranska invandrares upplevelse 

av olika faktorer som påverkar deras hälsa. 

Deltagare Deltagarna består av 10 invandrade kvinnor i 25-50 års ålder.  

Metod Kvalitativ metod. Analysmetod: Meningskategorisering.  

Resultat Resultatet visar faktorer som påverkar hälsa, kategoriseras med: 

klass, kön, migration, diskriminering och dåliga ekonomiska 

förhållanden, vilka ledde till en negativ inverkan på hälsan. Intervjun 

från 2002 visade att de flesta av deltagarna hade fått delta i program 

och arbetsträning för att få yrkeskvalifikationer och återfå tidigare 

förlorade social status. Därefter hade de fått arbete. 

Nr 2 

Titel We are always asked; „where are you from?‟: Chilean women‟s 

reflections in midlife about their health and influence of migration to 

Sweden 

Författare Binfa, L., Robertson, E., & Ransjö-Arvidson, A. 

År & Land 2010, Sverige 

Journal Scandinavian journal of caring science, 24(3), 445-453. 

Syfte Att undersöka hur chilenska invandrarkvinnor i Sverige uppfattar sin 

livssituation och sitt hälsotillstånd samt om migration erfarenheter av 

migration under medelåldern. 

Deltagare Deltagarna i studien består av 21 medelålders kvinnor (40-60 år), som 

hade bott Stockholm i minst 15-20 år. 

Metod Fokus Grupp Diskussion (FGD) används i datainsamling. 

Analysmetod:  narrativstrukturering och meningskategorisering.  

Resultat Reflektioner kring migration och vidarebosättning i Sverige visar att 

några av kvinnorna hade upplevt trauma och tortyr. Efter ankomsten 

till Sverige hade många svårt att hantera den nya situationen, dvs. de 

lever med sina tidigare trauman och försöker också att komma in i det 

svenska samhället. En del kvinnor hade svårt att lära sig ett nytt språk.  

Kvinnorna har upplevt diskriminering och sa att invandrarna är alltid 

ses som andraklass på grund av deras utseende, oavsett hur väl de 

lyckas lära sig språket och integrera sig i samhället.  



 

Nr 3 

Titel Patient participation: A qualitative study of immigrant women 

Författare Björk Brämberg, E., Nyström, M. & Dahlberg, K. 

År & Land 2010, Sverige 

Journal International journal of qualitative study health well-being, 5: 4650 – 

8. 

Syfte Att utforska invandrarpatientens syn på patientdeltagande i den 

svenska vården från patienter som inte kunde tala flytande svenska.  

Deltagare Deltagarna består av 8 kvinnor i åldrarna 54-89. 

Metod Kvalitativ metod. Intervjuerna genomfördes i form av dialog.  

Analysmetod: Meningstolkning och meningskategorisering.  

Resultat Beskrivningen om hur invandrare kvinnliga patienter är involverade i 

sin vård och omsorg, delades i 3 tema:  

1. Att uppleva delaktighet: beskriver sina möjligheter att uttrycka sina 

behov och känna entusiasm, får uppmärksamhet och tas på allvar av 

vårdgivare.   

2. Att avstå från att delta: kvinnorna accepterar bristen på inflytande 

och delaktighet i egen vård för att de inte vet vad vårdgivarna talar om, 

bristande förståelse och kommunikation.  

3. Att berövas sin deltagande: kvinnor beskriver att de kände sig 

kränkta och osäkra i sjukvården.  Omöjlighet att förstå och göra sig 

förstådd innebär att inte delta i hälsoprocessen.  

Nr 4 

Titel Conceptions of pain among Somali women 

Författare Finnström B., & Söderhamn O. 

År & Land 2006, Sverige 

Journal Journal of advanced nursing, 54(4), 418-425. 

Syfte Att studera en grupp somaliska mammors syn på smärta, orsakerna till 

smärta, smärtansbeteende och smärtbehandlingar för dem och deras 

familjemedlemmar. 

Deltagare 9 somaliska kvinnor (åldrar mellan 28 och 38 år) som bor i Sverige 

och har minst ett barn samt kan tala vanliga samtal på svenska. 

Metod En kvalitativ intervju med bekvämlighetsurval gjordes i denna studie.  

Innehållsanalysen gjordes sedan genom meningskondensation. 

Resultat Informanterna beskrev att smärta påverkar både kropp och själ. De 

tyckte att sorg, oro, stress, problem med barn och diskriminering också 

var källor till smärta. De stod ut med smärta genom att uttrycka 

kroppsliga rörelser eller genom att vila. Några informanter upplevde 

svårigheter med språket och kändes sig diskriminerades när de sökte 

vård i Sverige.  

De kände motstånd för att konsultera en psykolog för att lindra smärta. 

De föredrog att prata med vänner eller familjemedlemmar, eller att 

förlita sig på Allah (deras Gud). 



 

Nr 5 

Titel Äldre bosniska personers hälsa, lidande och välbefinnande analyserade 

av livsberättelser 

Författare Hadziabdic, E., & Adatia-Sandström, S. 

År & Land 2006, Sverige 

Journal Vård i Norden, 4/2006, 82(26), No. 4, 31-36. 

Syfte Att beskriva hälsa, lidande och välbefinnande i relation till fenomen 

livsberättelser av äldre personer från Bosnien som kom till Sverige 

som flyktingar. 

Deltagare Deltagarna är 2 kvinnor och 2 män mellan 67 och 82 år gamla.  

Metod Kvalitativ metod. Narrativ strukturering.   

Resultat Resultatet visar att deltagarna tyckte att kultur, språk och miljö har 

betydelse för hur en person som har blivit flykting och bosatt sig i ett 

främmande land upplever hälsa, lidande och välbefinnande. Lidande 

upplevdes på grund av flytt från hemlandet, språksvårigheter, 

ensamhet och sorg efter förlust av närstående. Detta leder till känslor 

av otillräcklighet och beroende. Välbefinnande upplevdes när 

deltagarna hade anpassat sig till den förändrade situationen.  

Nr 6 

Titel Health care experience and beliefs of elderly Finnish immigrants in 

Sweden 

Författare Heikkilä, K. & Ekman, S. 

År & Land 2000, Sverige 

Journal Journal of transcultural nursing, 11(4), 281-289. 

Syfte Att belysa de äldre finländarna i Sveriges erfarenhet och övertygelser 

för vård i Sverige för att få en förståelse för den roll etnisk bakgrund 

spelar hos äldre invandrare samt dessa personers erfarenheter och 

övertygelser för vård i det mottagande samhället. 

Deltagare Deltagarna består av 4 män och 35 kvinnor från 75 till 89 år gamla.  

Metod Kvalitativ metod. Hermeneutisk analys.  

Resultat Vårdpersonalen på sjukhus anses vara vänlig, snäll och hjälpsam men 

sjuksköterskor med en finsk bakgrund beskrivs som ännu mer vänliga 

och omtänksamma och ger mycket bättre vård. 

Språkbarriären är också ett problem. Några deltagare har upplevt att 

när de kommit fram till ett sjukhus i en nödsituation fanns det inte 

någon tolk eller finsktalande personal på plats. Situationen var 

obekväm och de funderade över om deras vård och medicinering hade 

varit korrekt. De var inte säkra på att deras kommunikation varit 

framgångsrik och om läkarna hade förstått dem. De hade mycket liten 

kontroll över dessa situationer. 

De ansåg att sjukvården i Finland var mycket bättre än i Sverige. De 

upplevde också att den vård som ges på vårdhem i Finland har en 

vårdande attityd som saknas i Sverige. 



 

Nr 7 

Titel Religious and cultural distance in beliefs about health and illness in 

women with diabetes mellitus of different origin living in Sweden 

Författare Hjelm K., Bard K., Nyberg P. & Apelqvist J. 

År & Land 2003, Sverige 

Journal International journal of nursing studies, 40(6), 627-643. 

Syfte Att undersöka påverkan av uppfattningar om hälsa och sjukdom samt 

egenvårdpraxis hos kvinnor med typ 2-diabetes som kom från olika 

kulturella bakgrunder och som nu bor i Sverige. 

Deltagare 41 kvinnor (13 araber, 13 ex-jugoslaver, 15 svenskar) och har låg 

utbildningsnivå. 

Metod En fokusgruppintervju. Analysmetod: innehållsanalys. 

Resultat Resultatet visar att alla informanter uppfattade hälsa som ”frihet från 

sjukdom”. 

Svenskarna menade att frihet från sjukdom var en sund och 

kontrollerad livsstil. 

Ex-jugoslaverna menade med uttrycket livsglädje, araberna betonade 

känslor av psykiskt välbefinnande. 

När det gäller egenvårdspraxis, hade de flesta araberna en lägre tröskel 

för hälso- och sjukvård och var mer benägna att söka professionell 

vård, även för obetydliga symtom. 

De flesta ex-jugoslaverna hade en passiv attityd till egenvård medan 

svenskarna i allmänhet visade en aktiv attityd till egenvård och var 

mer tekniskt orienterade och kunniga. 

Nr 8 

Titel Beliefs about health and diabetes in men of different ethnic origin 

Författare Hjelm K., Bard K., Nyberg P. & Apelqvist J.  

År & Land 2005, Sverige 

Journal Journal of advanced nursing, 50(1), 47-59. 

Syfte Att utforska uppfattningar om hälsa och sjukdom hos män med 

diabetes. Mannen kom från olika kulturella bakgrunder och bor nu i 

Sverige. 

Deltagare 35 män (14 araber, 10 jugoslaver och 11 svenskar) i åldrar mellan 39 

och 78 år. 

Metod En fokusgruppintervju. Analysmetod: innehållsanalys. 

Resultat Resultatet visar att svenskarna och araberna uppfattade hälsa 

som ”frihet från sjukdom” medan ex-jugoslaverna beskrev hälsa 

som ”en rikedom och det viktigaste i livet”. 

Resultatet visar också två faktorer för icke-svenskar som påverkar 

hälsan: att kunna sysselsätta sig och därmed vara ekonomiskt 

oberoende samt sexuell funktion. 

Svenskarnas fokuserade mer på en sund livsstil och behandlingen av 

sjukdomen. 



 

Nr 9 

Titel ‟A person of two countries‟. Life and health in exile: Somali refugees 

in Sweden 

Författare Svenberg K., Battsson B. & Skott C. 

År & Land 2009, Sverige 

Journal Anthropology & medicine, 16(3), 279-291. 

Syfte Att belysa tankar och erfarenheter kring hälsa och sjukdom bland 

somaliska flyktingar i Sverige. 

Deltagare 13 somalier som består av 5 kvinnor och 8 män i åldern 17 till 70.  

Metod Kvalitativ metod. Narrativ intervju analyserades genom att identifiera 

teman, upprepade läsningar/ lyssningar, meningskategorisering och 

tolkning.  

Resultat Resultatet visar att informanternas hälsa har koppling till livet i exil. 

Upplevelserna upplyser bland annat längtan till hemlandet, smärta, 

fördomar och diskriminering, familjens komfort och besvär, religion 

och trosuppfattningar i jinner som spelar en viktig roll i deras liv. Livet 

i exil innebär inte bara en förlust av språk utan också en brist på social 

och kulturell förankring. På grund av arbetslöshet har många män 

förlorat sin auktoritet som familjeförsörjare, ett faktum som ökar 

kvinnornas makt. Detta leder till skilsmässa, männens frustration och 

nedstämdhet.   

Nr 10 

Titel From diagnosis to health: a cross-cultural interview study with 

immigrants from Somalia 

Författare Wallin A-M & Ahlström G. 

År & Land 2010, Sverige 

Journal Scandinavian journal of caring sciences, 24(2), 357-365. 

Syfte Att undersöka hur de somaliska invandrarna som bor i Sverige 

upplevde när de har fått diagnosen av diabetes och beskriva deras 

uppfattningar om hälsa. 

Deltagare 19 vuxna invandrare från Somalia som nu bor i Sverige och har fått 

diagnosen av diabetes för 6 månader sedan. 

Metod En kvalitativ intervju med ”open-ended” frågor gjordes i denna studie. 

Författarna intervjuade deltagarna individuellt med hjälp av tolk. 

Sedan gjordes en latent innehållsanalys.  

Resultat Resultatet visar att de somaliska männen var mer misstänksamma över 

diagnosen medan kvinnorna hade lättare att acceptera diagnosen som 

ett förutbestämt öde. Deras uppfattningar om hälsa är en frånvaro av 

sjukdom en allmänt välbefinnande och ett öde.  

 

 


