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Sammanfattning    
 
Svenska studier visar att invandrare i Sverige har sämre hälsa än de som är födda här. 
Ekonomiska problem, sociala faktorer, arbetslöshet, språksvårigheter, diskriminering 
och en känsla av att inte känna sig trygg kan vara anledningar till att invandrare har 
sämre hälsa. För att lättare förstå en del av invandrarpatienters livsvärld krävs det ökad 
kännedom hos vårdpersonal om hur dessa människor upplever sin hälsa. 
 
Denna uppsats är en litteraturstudie där åtta kvalitativa svenska studier har analyserats. 
Syftet är att beskriva negativa faktorer som kan påverka hur invandrare upplever sin 
hälsa i det nya hemlandet. Personerna i studien kommer från många olika länder och 
studierna är gjorda i ett flertal olika sammanhang. Gemensamt är att de alla har 
immigrerat till Sverige. I analysen framkom olika faktorer som påverkar invandrares 
hälsa negativt. Utifrån de faktorer som framkom har vi skapat fyra olika teman; att 
känna sig ensam, att inte kunna påverka sin arbetssituation, att ha svårt med språket och 
att uppleva stress. Resultatet i vår studie har man nytta av både som privatperson och 
inom omvårdnaden. Att bli bemött med förståelse, acceptans, vara delaktig och ha 
känslan av att vara med i ett sammanhang visade sig vara viktiga faktorer för att 
påverka hälsan positivt. Därför är det av största vikt att de faktorer som genom bedriven 
forskning vet påverkar hälsan i en invandrares närmiljö, diskuteras inom hälso- och 
sjukvården. 
 
Om det i sjuksköterskeutbildningen belyses mer kring invandrarnas upplevelser om 
bemötandet i sjukvården och om de vanligaste symtom och komplikationer som kan 
uppstå på grund av att man emigrerat, skulle sjusköterskan kunna arbeta mer i 
förebyggande syfte och förhindra ohälsa på ett tidigt stadium. 
 
 
Nyckelord: Hälsa, invandrare, Sverige, emigrera, immigrera, litteraturstudie, kvalitativ 
och omvårdnad. 
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INLEDNING 

I Sverige finns det idag ett hundratal olika etniciteter. Att fly eller frivilligt lämna sitt 
land kan vara en enorm påfrestning. I och med ett sådant beslut utsätter man sig för 
risken att man själv och hela sin familj, både de som stannar kvar i hemlandet och de 
som följer med, kommer att må psykiskt sämre. Svenska studier visar att invandrare i 
Sverige har sämre hälsa än de som är födda här. Ekonomiska problem, sociala faktorer, 
arbetslöshet, språksvårigheter, diskriminering och en känsla av att inte känna sig trygg 
kan vara anledningar till att invandrare har sämre hälsa (Allwood & Franzén, 2000; 
Socialstyrelsen, 2000). Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (1982:736) är målet för hälso- 
och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården 
skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 
värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till 
vården. En grundläggande utgångspunkt för sjuksköterskan är att svara mot hela 
befolkningens skiftande vårdbehov som påverkas av faktorer som kön, etnicitet, klass 
och ålder. Sjuksköterskan bör också utgå ifrån patientens egen livsvärld, vilket Spradlys 
(1997) citat speglar: 
 
“I want to understand the world from your point of view. I want to know what you know in the way 
you know it. I want to understand the meaning of your experience, to walk in your shoes, to feel 
things as you feel them, to explain things as you explain them. Will you become my teacher and 
help me understand” (Spradly, 1997, s. 34). 
 
I detta arbete avser vi att åskådliggöra några av de faktorer som personer med 
invandrarbakgrund upplever påverkar deras hälsa negativt i det nya hemlandet. 
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BAKGRUND 

Invandrare och historik 
Begreppet invandrare är vagt, brett och kontroversiellt och vi väljer att definiera det 
med att det är personer som av olika skäl flyttar från ett land för att bosätta sig i ett 
annat. År 2006 fanns, enligt Statistiska centralbyrån, 1 175 200 personer i Sverige som 
var födda utomlands (SCB, 2007). Enligt migrationsverkets statistik invandrade 78 700 
personer under 2006 (Hanssen, 2007). 
 
Sverige ligger geografiskt svåråtkomligt och innan passagerarflyget var det inte så lätt 
att ta sig till Sverige. Men en betydande in- och utvandring har dock skett periodvis från 
de nordiska länderna samt från Tyskland, Belgien och Frankrike (Allwood & Franzén, 
2000). Under åren 1850 till 1930 skedde en stor utvandring från Sverige, mer än en 
miljon människor, en fjärdedel av befolkningen, utvandrade till Nordamerika (Hjern, 
1995). Efter 1930-talet har emellertid antalet invandrare varit större än antalet 
utvandrare. Fram till slutet av 1960-talet var landets gränser öppna för vad som kallades 
arbetskraftsinvandring. Då invandrade människor från övriga Norden och från 
medelhavsregionen. Denna typ av invandring inträffade samtidigt med en lång och 
stabil tillväxtperiod för den svenska ekonomin (Bohlin & Magnusson, 2002). År 1972 
avskaffades arbetskraftsinvandringen från Europa men ej från Norden. De senare 
decenniernas invandring speglar världens kriser och människors behov av asyl och 
skydd. En liten del består också av anknytningsinvandring, där den främsta anledningen 
är att få vara tillsammans med sin familj eller delar av den (Allwood & Franzén, 2000).  
 

Vård för alla 
Enligt lagstiftningen i Hälso- och Sjukvårdslagen (1982:736)  ska alla ha rätt till vård på 
lika villkor och man ska beakta människors lika värde och värdighet. För att kunna se 
varje patients unikhet kan man anta ett livsvärldsperspektiv. Livsvärlden är den 
vardagen vi lever i som kan vara omedveten och man tar den för given fram tills det 
händer något som är livsomväldigande. För att lära känna livsvärlden hos patienten skall 
vi lyssna på patientens egen berättelse och livsvärldshistoria och genom att lyssna kan 
vi få reda på delar av patientens syn på vad som är välbefinnande (Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003; Wiklund, 2003). En av anledningarna till att man 
inte kan få tillgång till en patients livsvärld kan vara bristande kommunikation. Cortis 
(2000) fann i sin studie som handlar om att utforska urdutalande patienters erfarenheter 
av vård i Storbritannien att patienter med invandrarbakgrund upplever att det mest 
bekymmersamma med att vistas på sjukhus är att de har svårt att göra sig språkligt 
förstådda och har på grund av bristande kommunikation svårt att ge rätt beskrivning av 
det som de känner är viktigt. Hovde (2006) fann i en studie gjord på äldre personer som 
är födda utanför norden och inskrivna i den kommunala sjukvården att 
invandrarpatienter på grund av språksvårigheter kände sig övergivna och utsatta inom 
vården. I studien framkommer också att patienter upplever att vårdpersonal bara går 
förbi och ignorerar dem och inte har tid att försöka förstå dem och lyssna till deras 
berättelser. Sådana möten kan medföra ett lidande som kan jämföras med Wiklunds 
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(2003) beskrivning av vårdlidande, det vill säga det lidande som patienter upplever som 
en följd av vård och behandling, brister eller på grund av utebliven vård. 
 
Heikkilä och Ekman (2000) skriver att finsktalande patienter upplever en 
misstänksamhet i mötet med svensk vårdpersonal. Patienterna är osäkra om 
kommunikationen har fungerat trots att de haft tolk, de är inte säkra på att läkaren 
förstår vad det handlar om och de känner att de har liten kontroll över situationen. De 
känner sig även isolerade och utanför bland svenska medpatienter eftersom de inte kan 
kommunicera med dem. 
 
I en studie gjord av Emami, Benner och Ekman (2001) där de har intervjuat personer 
från Iran, upplever några av informanterna att trots att de litat på svenska läkare och 
sjuksköterskor har de varit missnöjda med den vård som de fått. Detta tror de själva har 
sitt ursprung i att det blivit missförstådda på grund av språket och att det funnits 
kulturella skillnader emellan vårdpersonal och de själva. 
 

Hälsa 
Målet för Hälso- och Sjukvårdslagen (1982:763) är att en god hälsa och en vård på lika 
villkor upprätthålls för hela befolkningen. Hälsa sett ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 
är friskhet, sundhet och välbefinnande men kan också beskrivas som närvaro i världen, 
att personen är förankrad och känner trygghet i sig själv befrämjar relationen till den 
andre (Wiklund, 2003). Hälsa har många dimensioner och består av en strävan efter att 
uppleva harmoni och balans och att känna sig hel som människa. På så sätt speglar hälsa 
personens hela livssituation (Dahlberg et al., 2003). En människas hälsa påverkas också 
av ålder, kön, civilstånd och utbildning. Faktorer som ensamhet, arbetslöshet, 
ekonomiska problem, svårigheter att kommunicera på grund av dåliga kunskaper i 
svenska språket och upplevelser av diskriminering kan också påverka en människas 
hälsa (Socialstyrelsen, 2000). 
 

Att komma till ett nytt land 
Det finns studier som visar att det upplevs som komplicerat att byta land och att 
migrationsprocessen kan försämra den psykiska hälsan. Det är svårt att få arbete för 
människor med invandrarbakgrund och många söker till slut jobb genom vänner och 
familj vilket kan leda till utanförskap från det svenska samhället och därmed en 
segregering (Allwood & Franzén, 2000; Samarasinghe & Arvidsson, 2002). Har 
invandrare språksvårigheter är det dock svårt att komma in på den svenska 
arbetsmarknaden. Att komma in på arbetsmarknaden leder till en bättre hälsa eftersom 
det har en positiv inverkan på självkänslan, ekonomin och tryggheten. Ett arbete kan 
dessutom öka invandrares möjligheter att lära sig det svenska språket, få en bättre 
ekonomi och att bli mer integrerad i det svenska samhället (Socialstyrelsen, 2000). 
 
Allmänt sett befinner sig invandrare inom den del av arbetsmarkanden där riskerna för 
ohälsa är som störst. Personer med utländsk bakgrund har ofta underordnade positioner 
på arbetet jämfört med dem som är födda i Sverige, och många samlas på samma 
arbeten med låga löner och låg status. Eftersom dessa arbeten uppfattas som mindre 
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värda så avsätter inte arbetsgivare pengar till friskvård eller vikarier (Akhavan & Bildt, 
2004).  
 
Svårigheter med integrering i det svenska samhället ökar i stort sett med det geografiska 
och kulturella avståndet mellan hemlandet och Sverige. Studier visar att invandrare har 
sämre hälsa än svenskfödda och att de i större utsträckning uppsöker akutsjukvård 
jämfört med svenskfödda (Allwood & Franzén, 2000). Att känna sig ensam är ett större 
problem hos personer som är födda utomlands. Svenskfödda har ofta en god vän som de 
kan vända sig till om de har problem eller känner sig ensamma, vilket inte är lika 
vanligt hos invandrare. För de invandrare som har vänner och känner sig socialt 
framgångsrika är hälsan bättre (Allwood & Franzén, 2000; Samarasinghe & Arvidsson, 
2002). 
 
I en hälsoundersökningsstudie gjord av Socialstyrelsen (2000) på personer från Chile, 
Iran, Polen och Turkiet fann man att människors sårbarhet tycks bero på i vilken 
omgivning och under vilka förhållanden de lever och arbetar. Utsatta grupper som 
människor med invandrarbakgrund oavsett utbildning har en sårbarhet som innebär att 
de löper större risk att drabbas av sjukdom när de utsätts för påfrestningar. Studien visar 
att invandrare oftare röker och att de i större utsträckning har övervikt, vilket också 
visar sig hos svenskar med låg utbildning.  Kriegers (1999) studie är en undersökning 
om hur hälsan påverkas av diskriminering och Akhavan, Bildt och Wamala (2006) visar 
i sin sexårsuppföljningsstudie gjord med kvinnliga iranska invandrare att de upplever 
sig bli behandlade som en andra gradens medborgare, eftersom de inte får de arbeten de 
söker eller får bo i den bostadsmiljö de önskar, detta i sin tur påverkar deras hälsa 
negativt. Enligt Samarasinghe och Arvidsson (2002) och Akhavan, Bildt och Wamala 
(2006) kan diskriminerande händelser leda till fysiologiska och psykologiska reaktioner, 
som ger negativa förändringar i den psykiska och fysiska hälsan. 
 
PROBLEMFORMULERING 

I Sverige har vi idag många invandrare som kommit hit av olika skäl. Studier visar att 
invandrares hälsa i större omfattning är sämre än hälsan hos de personer som är födda i 
Sverige. Detta kan bero på att invandrare har svårigheter med att komma in på 
arbetsmarknaden samt att de kan ha problem med att få ett arbete utifrån den 
utbildningskompetens de besitter. Dessutom kan språksvårigheter försvåra integreringen 
i samhället och medföra att invandrare upplever social ensamhet. En ökad invandring 
till Sverige kan leda till att det inom sjukvården kommer att behövas mera kunskap om 
vilket faktorer som påverkar invandrares hälsa negativt. För att lättare förstå en del av 
invandrarpatienters livsvärld och vad som påverkar deras hälsa krävs det ökad 
kännedom hos vårdpersonal om hur människor upplever att deras hälsa påverkats av att 
de får ett nytt hemland. 
 

SYFTE 

Syftet är att beskriva de faktorer som invandrare upplever påverkar deras hälsa negativt 
i det nya hemlandet. 
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METOD 

Denna uppsats är en litteraturstudie. Vårt syfte är att beskriva de faktorer som 
invandrare upplever påverkar deras hälsa negativt i det nya hemlandet. Vi valde 
kvalitativ forskningsmetod som enligt Nyberg (2000) lämpar sig bäst när en patients 
upplevelse ska beskrivas. Med kvalitativa studier som utgångspunkt speglar det på bästa 
sätt vad lidande betyder, hur livet formar sig i förhållande till hälsofaktorer och 
livshändelser (Friberg, 2006). Resultatet av en kvalitativ studie ska kunna utmynna i en 
vägledning för hur vården kring patienten ska utformas för att på bästa sätt kunna möta 
dennes behov.   
 

Litteratursökning 
Vi började med att söka på Googel där vi fann andra uppsatser och studier som 
handlade om liknande ämne som vi valt att skriva om. Från dessa referenslistor fann vi 
tolv stycken artiklar som vi tog fram med hjälp av manuell sökning och Samsök. Vi 
granskade dessa och fem av dem svarade till vårt syfte. De övriga sju artiklarna 
exkluderades eftersom de ej var gjorda i Sverige. Efter det sökte vi på Academic Search 
Elite, Medline och Cinahl med sökorden transcultural nursing, cultural competence, 
patient experience, refugees och communication. Sen sökte vi på Cinahl med sökorden 
immigrant/immigrants, Sweden och qualitativ och fann sjutton artiklar. Av dessa sjutton 
valdes ett antal bort på grund att de inte besvarade vårt syfte. Tre av artiklarna passade 
vårt syfte. Dessa tre ihop med de fem vi tidigare funnit från referenslistor blev vårt 
arbetsmaterial. Sökningarna begränsades till peer reviewed. Sammanlagt har vi använt 
oss av åtta artiklar som beskriver invandrares hälsa i det nya hemlandet. Studierna är 
från olika kontext så som förlossningsavdelning, psykiatrisk mottagning, äldreboende 
och iranska intresseorganisationer. De artiklar som valdes ut är kvalitativa studier 
gjorda i Sverige. De belyser hur olika faktorer kan påverkar invandrares hälsa negativt i 
det nya hemlandet. 
 

Analys av artiklar 
Med stöd av Fribergs (2006) analysgång som grundar sig på Evans (2003) modell har 
de kvalitativa artiklarna analyserats. De valda artiklarna utgör helheten enligt denna 
modell. Delarna uppkommer när artiklarnas splittras med föresats att finna bärande 
aspekter av betydelse för syftet. Den nya helheten som skapats är den beskrivande 
sammanfogningen av de bärande aspekterna. I det första steget så läste vi artiklarna 
översiktligt. De åtta kvalitativa artiklarna lästes flera gånger för att få en helhetsbild av 
vad de handlade om. I nästa steg koncentrerade vi oss på resultatdelarna i artiklarna där 
vi sökte efter likheter och skillnader.  Vissa upplevelser visade sig vara mer 
framträdande än andra. Texten kodades och dessa koder jämfördes med varandra 
avseende likheter och skillnader. Koder med liknande innehåll sammanfördes slutligen i 
fyra olika teman. Varje tema bygger på en faktor som påverkar invandrarens upplevda 
ohälsa. Dessa upplevelser har även fått bilda rubriker i vårt resultat.  
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RESULTAT 

I analysen framkom olika faktorer som påverkar invandrares hälsa negativt. Utifrån de 
faktorer som framkom har vi skapat fyra olika teman; att känna sig ensam, att inte 
kunna påverka sin arbetssituation, att ha svårt med språket och att uppleva stress.  
 
Att känna sig ensam 
Något som varit utmärkande i studierna var att människor med invandrarbakgrund 
upplever ensamhet och att de har ett mindre socialt nätverk. Detta kan bidra till att de 
upplever ohälsa (Emami & Ekman, 1998; Emani, Benner & Ekman, 2001). 
 
Ensamheten ses som det största problemet hos människor med invandrarbakgrund 
(Samarasinghe & Arvidsson, 2002; Wiklund, Aden, Högberg, Wikman & Dahlgren, 
2000; Bäärnhielm & Ekblad, 2000; Akhavan, Bildt & Wamala, 2006).  Starka 
upplevelser av ensamhet och en längtan efter ett socialt nätverk finns hos både män och 
kvinnor. Att inte ha någon bekantskapskrets eller en mycket liten sådan är vanligt hos 
äldre invandrare. Många uttrycker att det sociala nätverket är grunden för att uppnå en 
god hälsa.  Att inte må bra uttrycks och kopplas samman med att inte ha några vänner. 
De vänner som finns är barnen och deras bekantskapskrets (Emami & Ekman, 1998; 
Wiklund et al., 2000). En kvinna berättar: 
 
”My children used to take me to their friends. But what have I to say to their friends, my dear? They 
are young and alert. We say that the person who has had enough to satisfy his hunger doesn´t know 
anything about the hungry one, and the rider doesn´t know anything about the walker [persian 
proverb]. They exert themselves for a while talking with me, then they forget me and talk with each 
other” (Emami & Ekman, 1998, s. 193). 
 
Att inte ha ett socialt liv utanför familjen betyder att invandrarna måste vända sig till 
familjen för stöd i alla situationer (Samarasinghe & Arvidsson, 2002). Detta kan 
påverka deras hälsa negativt, eftersom de inte vill dryfta alla problem med sina anhöriga 
och de vill heller inte oroa dem genom att berätta om alla sina problem. Detta kan leda 
till att de blir ensamma i sin situation. Att ha vänner i sin egen ålder som inte är 
kopplade till familjen är enligt Emami och Ekman (1998) mycket ovanligt. En 
bidragande orsak till att de är ensamma och inte har vänner är att de inte kan det 
svenska språket. De äldre vill gärna få kontakt med personer utanför familjen men det 
upplevs som svårt. Några av de äldre i studien har lärt sig lite svenska men inte 
tillräckligt för att kunna föra en konversation. En äldre iransk kvinna berättar att hon på 
svenska endast kan säga, hej, hur mår du, och inte kan förstå vad den andra personen 
svarar. Hon skrattar endast till svar och har farhågor att grannarna därför tror att hon är 
tokig. Hon vill väldigt gärna kunna ha kontakt med människor.     
 
 “When I go out here in the park I usually say ´Hello´ to the neighbours. We always used to do so in 
Iran. I have learnt to say, ´hello, how are you?´in Swedish; then I just fall silent. I can say nothing 
more in Swedish. The Swedish people usually answer me kindly, but they become thoughtful when 
I continue just laughing. I have nothing more to say. But I want, by all means, to make contact with 
people. It´s the way you feel you are in life. They must fancy I am completely mad, because I stay 
there and laugh without anything to say”  
(Emami & Ekman, 1998, s. 192). 
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Att ha egna vänner och ett socialt liv är enligt Samarasinghe och Arvidsson (2002) 
viktigt för att uppnå god hälsa. Människor med invandrarbakgrund upplever också att de 
måste förlita sig på sig själva för stöd och tröst. Tidigare i sitt hemland har de haft ett 
rikt socialt liv och alltid en god vän till hands att prata med (Samarasinghe & 
Arvidsson, 2002; Akhavan, Bildt & Wamala, 2006). Att ingen kommer och hälsar på 
eller tittar in på en kopp te och en pratstund som man är van vid från sitt tidigare land, 
upplevs jobbigt. 
 
Det framkommer i Emami och Ekmans (1998) studie som är gjord på Iranska personer 
som är äldre än 75 år, att upplevelser om att vara isolerade och sysslolösa är vanliga. På 
grund av denna passivitet uttrycker många det som meningslöst att skaffa sig 
fritidsintressen eller att aktivera sig på annat sätt. De äldre har gått från att vara 
energiska och sociala personer till att leva i ett socialt vakuum. De blir också 
behandlade på ett annat sätt här, än hemma i Iran eftersom barnen skulle kunna göra vad 
som helst för de äldre i Iran. I Sverige har de valt att flytta till egen lägenhet för att 
situationen blev ohållbar hemma hos barnen. Detta på grund av nya familjeroller som 
uppstår i det nya hemlandet. Besvikelse över att behöva bo själva och brutna löften om 
att vara tillsammans som en familj leder till en känsla av att man är ensam vilket 
påverkar hälsan negativt (Emami & Ekman, 1998). Mycket sorg och ilska framkommer 
men en del accepterar det hela eftersom de inte vill vara en börda för familjen (Emami 
& Ekman, 1998; Emani, Benner & Ekman, 2001). Följande citat uttrycks av två olika 
personer från Iran:  
 
”it was at that time. It was when the children still lived in Iran. They had, as it were a completely 
different respect for us. Didn´t even drink water without first asking our permission. Here, it is 
certainly all different. Here, we may be asking their permission. It is, of course, they who know 
everything” (Emami & Ekman, 1998, s. 191-192). 
 
“ in Iran it was a shame leaving one´s parents in an old people´s home. Everyone would take care of 
their parents, in exactly the same way as the parents had once taken care of their children when they 
were little. Here, it is different. Here, they leave their old parents in old people´s homes without even 
asking the parents what they want to do” (Emami & Ekman, 1998, s. 192). 
 
I Wiklund et al. (2000) studie framkommer att även yngre kvinnor med 
invandrarbakgrund upplever ensamhet. Kvinnor berättar om situationer där språket är en 
barriär och mannen i familjen har därför gått in och tolkat och skött kommunikationen. 
Kvinnorna har då inte kunnat göra sin röst hörd och känsla av ensamhet har förstärkts. 
En kvinna berättar om mötet med svensk förlossningsvård där hennes make var tvungen 
att närvara som tolk. Detta var ett stort steg ifrån kvinnans ursprungstradition där 
förlossning enbart är ett kvinnligt kontext där kvinnor hjälper varandra. Kvinnorna 
uppger att de saknar att inte ha sina systrar eller sin mamma med sig som stöd. Denna 
saknad av en nära kvinnlig bekant har upplevts som besvärlig och bidragit till känslor 
av ensamhet. Även efter förlossningen har kvinnorna inget socialt stöd när de är hemma 
med barnen och de har heller ingen att rådfråga eller att få hjälp och avlastning av. 
Kvinnorna känner sig ensamma med barnuppfostran vilket upplevs som svårt. Tidigare i 
sitt hemland så stöttade kvinnorna varandra både i hemmet och i uppfostran av barnen. 
En kvinna berättar: 
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” For you it is something easy but for me it is difficult since I am totally alone. I do a lot of work at 
home, one child at home and one at day care centre and my husband in school and studying and 
finishing at four o´clock in the afternoon. I must have time to clean, cook food and get the child from 
the day care centre. If I had been in Somalia I could leave the child at my mother´s or my sister´s 
place while I went shopping, but that is impossible here...I have no friend who can help me 
(Wiklund et al., 2000, s. 110).  
 

Att inte kunna påverka sin arbetssituation  
Faktorer som är viktiga för en god hälsa är att ha ett arbete och en utbildning. Detta för 
att känna delaktighet och att man har ett värde. Det ger framtidstro och en känsla av 
mening med tillvaron. I det nya hemlandet förändras livssituationen för människor med 
invandrarbakgrund. Från att tidigare haft ett arbete i sitt hemland som varit 
tillfredställande så står en del av invandrarna nu utan arbete eller med en anställning 
som de är överkvalificerade för, vilket kan leda till förlust av självkänsla (Samarasinghe 
& Arvidsson, 2002). Det framkommer i Akhavan, Bildt och Wamalas (2006) studie att 
informanterna själva kopplar samman sin ohälsa med att de är arbetslösa. 
Arbetslösheten medför att de känner en dålig självaktning och ett sämre självförtroende. 
Att känna en dålig självaktning och ett sämre självförtroende har lett till att några av 
informanterna uppsökt sjukvård för att få hjälp med sin försämrade hälsa.    
 
“…here in Sweden all these 8 years I have been unemployed... we just wait...often take contact with 
psychiatrists and welfare officers... sometimes one feels like a loser...I have lost all my self-
confidence” (Samarasinghe & Arvidsson, 2002, s. 297). 
 
“When you don´t get a job corresponding to your level of education and work experience, you lose 
your self-esteem and self-confidence, which are inportant for being healthy” (Akhavan, Bildt & 
Wamala, 2006, s. 345). 
 
Det är vanligt att de utbildningar som invandrare förskaffat sig i sitt hemland inte är 
godkända här i Sverige vilket gör att invandrare tvingas ta arbeten som de egentligen är 
överkvalificerade för vilket kan leda till förlust av självkänsla (Akhavan, Bildt & 
Wamala, 2006). En kvinna som arbetat som sjuksköterska i tio år i hemlandet Iran och 
här i Sverige får gå bredvid en sjuksköterska uttrycker sig på följande sätt:  
 
“I love to work, but I feel as if I have lost status and the value that I once had in society, which 
affects my health negatively” (Akhavan, Bildt & Wamala, 2006, s. 345). 
 
Informanterna i Samarasinghe och Arvidssons (2002) studie uttrycker att för att få 
uppleva en god hälsa finns det en önskan om att vara mer involverad i det svenska 
samhället. Informanterna upplever också att de är tillbakahållna av det svenska 
samhället. Trots att de tycker de är uppfinningsrika och kapabla till att lyckas på 
arbetsmarknaden så upplever de, på grund av diskriminering och nonchalans av 
samhället att de inte kan utvecklas och få ett arbete som de strävar efter. Detta leder till 
att de kan tappa sin tro på framtiden (Samarasinghe & Arvidsson, 2002). 
 
” In Sweden i have another type of war which is a fight against disrespect, disrepute, shit-work, and 
the vision of being in society without any meaning” (Samarasinghe & Arvidsson, 2002, s. 297). 
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Invandrarna uttrycker att tunga fysiska och stressiga arbetsuppgifter med ett väldigt litet 
inflytande att påverka sin arbetssituation på beslutsfattarnivå, gör att de känner sig slitna 
och mindervärdiga och det påverkar deras hälsa negativt (Akhavan, Bildt & Wamala, 
2006; Bäärnhielm & Ekblad, 2000; Hjelm et al., 2002). Även att vara arbetslös och inte 
känna sig behövd eller respekterad påverkar hälsan negativt. I Samarasinghe och 
Arvidssons (2002) studie framkommer att det påverkar mannens självkänsla negativt att 
han inte har ett arbete. Detta på grund av att han tycker det påverkar hans framträdande 
roll i familjen. En känsla av utanförskap i samhället gör att motivationen för att bli en 
del av samhället minskar (Samarasinghe & Arvidsson, 2002). En iransk kvinna som har 
bott i Sverige en längre tid uttrycker: 
 
”Unemployment affects my health. I feel worthless, depressed, and then I get the headaches, the pain 
in my neck, and sciatica” (Akhavan, Bildt & Wamala, 2006, s. 351). 
 
Eftersom en del av invandrarna har det svårt med att komma in på den svenska 
arbetsmarknaden får de svårigheter med att finansiera sin hushållsekonomi 
(Samarasinghe & Arvidsson, 2002; Akhavan, Bildt & Wamala, 2006; Bäärnhielm & 
Ekblad, 2000). Familjerna är ekonomiskt stressade och vill återfå den standard som de 
tidigare haft i sitt hemland. Speciellt för barnens skull känns detta viktigt. Föräldrarna 
vill att deras standard skall vara densamma som de svenska barnens. För att uppnå en 
god ekonomi arbetar många invandrare hårt för att ta sig ur sin fattigdom. De arbetar 
dubbla pass för att få extra pengar. Detta kan leda till att de upplever ohälsa i form av 
magsmärtor och sömnlösa nätter (Samarasinghe & Arvidsson, 2002).  
 
”…I worked almost two shifts in order to get extra money and I began to have stomach problems 
which kept me awake in the night so that I felt terrible in the mornings, when I was more tired than 
in the evenings after work…it was a terrible feeling in my body but I kept on going and finally fell 
into this bad situation with my health” (Samarasinghe & Arvidsson, 2002, s. 296) 
 
En del invandrarfamiljer lever under knappa ekonomiska förhållanden och har en oro 
för att det inte ska gå ihop ekonomiskt. Det är inte bara på arbetet som förlust av 
självkänsla blir tydlig utan även inom familjen finns denna känsla, på grund av att de 
inte har ett arbete och inte kan bidra ekonomiskt eller kan ge trygghet till familjen. Allt 
sammantaget gör att invandrarna mår psykiskt sämre (Akhavan, Bildt & Wamala, 2006; 
Samarasinghe & Arvidsson, 2002).  
 
”I fight for my mental health, but I also have financial worries; in addition I´m worried about the 
future. Can I keep my job and study? Can we manage financially?” (Akhavan, Bildt & Wamala, 
2006, s. 346). 
 

Att ha svårt med språket 
Många invandrare upplever det svårt att anpassa sig i sitt nya hemland på grund av att 
de har ett nytt språk där de inte kan utrycka sig lika nyanserat eller kan göra sig 
förstådda på samma sätt som på sitt modersmål (Samarasinghe & Arvidsson, 2002). 
Detta framkommer även i Wiklund et al. (2000) studie där somaliska familjer utrycker 
att upplevelsen av dålig hälsa ofta hänger ihop med problem med språket. Många av 
informanterna berättar att de har svårt att uttrycka sig på svenska och har det jobbigt 
med att klara av dagliga göromål som att handla eller fråga grannar om någonting som 
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de undrar över. Även informanter som talar god svenska menar att de inte kan 
konversera med svensktalande personer utan att det blir missförstånd (Wiklund et al., 
2000).  
 
Om man som invandrare har kommit hit på äldre dagar blir det ofta svårt att lära sig det 
nya språket och anpassa sig till den nya kulturen och livsstilen (Emami, Benner & 
Ekman, 2001). I Emami och Ekmans (1998) studie har de flesta invandrare periodvis 
försökt att lära sig svenska, men de har blivit avskräckta och besvikna för att de inte 
känt sig tillräckligt bra. De kurser som dessa äldre invandrare har deltagit i har varit 
sammanslagna åldersgrupper. Detta medför att deltagarna har olika förutsättningar för 
att lära sig det nya språket på grund av att yngre många gånger lär sig fortare än äldre. I 
Wiklund et al. (2000) studie framkom att i kontakt med sjukhus kan invandrare ha 
besvär med språket och en somalisk kvinna berättar: 
 
”after three hours I went home. I didn´t want to stay...I couldn´t handle the language, I didn´t know 
what to say if I wanted something, something to eat or anything I needed. And then no one to talk to. 
I didn´t know anyone. I was alone in a room with my baby. Like in prison. I felt it is good to be at 
home and help the other children and talk to them instead” (Wiklund et al., 2000, s. 111). 

 
Att uppleva stress  
Att förlora sin identitet och inte kunna påverka sin sociala situation skapar stor psykisk 
stress. Att uppleva att man var någon till att bli ingen, att förlora sin status kan leda till 
tankar om att ta sitt liv (Samarasinghe & Arvidsson, 2002). Några informanter berättar 
att de har fått dålig hälsa och drabbats av diabetes, ledvärk, konstant magont och 
kräkningar till följd av den stress som emigrationen inneburit för dem (Samarasinghe & 
Arvidsson, 2002; Hjelm et al., 2002).  
 
 ” I was somebody, now I am nobody, I lost my status and lost myself completely…suicide is 
actually the last resort in keeping my status” (Samarasinghe & Arvidsson, 2002, s. 297).  
 
Studier visar att det upplevda utanförskapet leder till känslor som stress och anspänning, 
detta medför att invandrare upplever en dålig hälsa med kroppsliga symtom som 
vandrande värk, yrsel, matthet och andningssvårigheter. Känslostörningar som ångest, 
oro, sömnstörningar, nedstämdhet och depression är också vanligt förekommande 
(Emami & Ekman, 1998; Samarasinghe & Arvidsson, 2002; Akhavan, Bildt & Wamala, 
2006; Bäärnhielm & Ekblad, 2000). Det förekommer att invandrare uppsöker sjukvård 
för posttraumatiskt stress-syndrom. Många har traumatiska minnen från tiden innan och 
under sin flykt som även plågar dem lång tid efteråt (Akhavan, Bildt, & Wamala, 2006). 
De berättar om plågsamma minnen från att ha blivit förödmjukade, arresterade, 
misshandlade, levt under jord och flytt under farliga omständigheter. En iransk kvinna 
berättar om sitt minne av sin misshandel (Akhavan, Bildt & Wamala, 2006). 
 
” They whipped the soles of my feet, hung me up for hours and gave me electric shocks on my nose 
and stomach” (Akhavan, Bildt & Wamala, 2006, s. 348). 
 
Det framkom i Samarasinghe och Arvidssons (2002) studie att när familjerna till slut är 
tillsammans i sitt nya hemland möter de nya situationer som påverkar hälsan negativt. 
Familjerna uttrycker att de är en viktig enhet som inte skall brytas, men migrationen har 
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påverkat familjen och utsatt den för mycket stress. En kvinna berättar att hon varit 
tvungen att lämna ett barn efter sig i det gamla landet vilket är en stor sorg, kvinnan 
utrycker att hon har gråtit oavbrutet och att hon inte har någon tro på framtiden. 
Samarasinghe och Arvidssons (2002) studie visar att innan familjerna fått 
uppehållstillstånd i Sverige så lever de med en enorm stress. Att bevittna hur andra 
familjer från deras hemland blir tillbakaskickade, och att inte veta vad som skall hända 
påverkar hälsan negativt och medför ibland problem med viktuppgång och att man 
tappar kontrollen över sin hälsa. En familj berättar att de varit tre veckor utan sömn och 
levt gömda i Sverige i ett och ett halvt år. Under den tiden har barnen inte fått någon 
skolundervisning och de små barnen har inte fått några kontroller gjorda på 
barnavårdscentralen. Stress över sådana situationer leder till känslor som ilska och 
uppgivenhet. Invandrare beskriver också att de blir stressade och oroliga över familj och 
vänner som är kvar i hemlandet. Många gånger görs försök att nå familjemedlemmar 
genom telefon mitt i natten utan att lyckas. De upplever stress över att ha lämnat 
personer i sitt gamla hemland vilket har lett till att de inte kan njuta av ett mål mat, utan 
att tänka på dem som är kvar och som kanske inte har mat. Denna stress påverkar deras 
möjlighet att känna frihet. Samarasinghe och Arvidsson (2002) fortsätter med att 
invandrare även oroar sig över familjemedlemmarna i det nya hemlandet. Detta leder till 
att glädje, kreativitet, motivation och framtidstro försvinner. 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Eftersom vårt syfte var att skriva om invandrares egna upplevelser av de faktorer som 
påverkar deras hälsa negativt så var valet av kvalitativ metod relevant. Denna metod 
gjorde att vi kunde gå in på djupet av ett fenomen, beskrivet utifrån människans egna 
upplevelser. Metoden har inte bara försett oss med ett resultat som är intressant utan den 
har också bidragit till användbar kunskap. För att visa att vår tolkning av artiklarnas 
innehåll är trovärdigt valde vi att ta med ett flertal citat i resultatet. Vi anser också att 
det belyser och stärker upp andemeningen i det som texten förmedlar. Vi tycker att 
citaten befäster tillförlitligheten i vår tolkning av artiklarnas budskap.  
 
Först försökte vi att skriva om invandrares upplevelser av bemötandet med svensk 
sjukvård. Det visade sig dock att det inte fanns tillräckligt många svenska artiklar som 
åskådliggör just detta ämne. Det fanns inte heller så många artiklar som belyser vilka 
faktorer som påverkar invandrares hälsa negativt. Vi fick välja artiklar utifrån ett flertal 
kontext, olika åldrar och härkomst. Studierna var gjorda utifrån helt skilda miljöer så 
som till exempel förlossningsavdelning, psykiatrisk mottagning, äldreboende och 
iranska intresseorganisationer. Det har hela tiden genom artikelsökningen varit viktigt 
för oss att det är svenska studier. Eftersom det är övervägande kvinnor som deltagit i de 
studier vi analyserat gör det att männens perspektiv inte framkommer lika starkt vilket 
kan ses som en brist i vårt resultat. Alla åtta artiklar som vi analyserat är publicerade i 
vetenskapliga tidsskrifter mellan åren 1998 och 2006 och är skrivna av sex olika 
författare. Två av artiklarna är skrivna av samma författare Hjelm et al., 2002 och 
Hjelm, Nyberg, Isacsson och Apelqvist, 1999. Dessa två belyser invandrares 
upplevelser av sin egen hälsa och hur man ser på möjligheterna att påverka sin egen 
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hälsa genom egenvårdsåtgärder när man har diabetes mellitus. Ifrån dessa artiklar har vi 
valt att inte ta med så mycket av det vi kodat, då vi haft svårt att urskilja om deras 
hälsoupplevelser har varit relaterade utifrån sin diabetessjukdom eller konsekvenser 
utifrån emigration. 
 
Vi anser att vi har besvarat vårt syfte som är att beskriva de faktorer som påverkar en 
invandrares hälsa negativt. Efter att ha läst artiklarna framkom liknande faktorer som 
påverkar hälsan, dessa faktorer ordnades upp till fyra olika teman som vi presenterar i 
resultatet. Det finns säkert många fler faktorer som påverkar hälsan som är mycket 
viktiga och intressanta som vi inte tagit upp i denna uppsats men vi tycker att de 
faktorer vi tagit upp är de som främst framträder i studierna. I artiklarna beskrevs även 
omständigheter som påverkar invandraren till en god och bättre hälsa. Eftersom detta 
arbete fokuserade på negativa faktorer var det naturligt för oss att bortse från de 
positiva. Vi menar dock att det är av yttersta vikt att framtida forskning fokuserar även 
på positiva faktorer. Vi menar att ha kunskap om såväl positiva som negativa faktorer i 
relation till hälsa är viktigt, detta arbete får bidra med kunskap om en del negativa 
faktorer för invandrares hälsa. Svårigheter som uppstod när vi analyserade och 
strukturerade upp våra teman var att det visade sig vara svårt att särskilja dem åt. Vi har 
emellertid försökt att hålla isär våra teman så att resultatet skall vara möjligt att förstå. 
Samtidigt har vi varit medvetna om att mänskliga känslor utgör en helhet och är därmed 
svåra att strukturera upp i delar.  
 

Resultatdiskussion 
I vårt resultat framkom att invandrare känner sig ensamma. Detta beskrivs enligt 
Emami, Benner och Ekman (2001), Wiklund et al. (2000) och Emami och Ekman 
(1998) utifrån de intervjuer där invandrare bland annat berättar att de inte kan 
kommunicera med grannen eller göra sig förstådda i affären. Detta leder till en social 
isolering och en väldigt ensam vardag. I intervjuerna gör informanterna jämförelser med 
hur det hade varit om de bott kvar i sitt hemland och då haft en stor gemenskap med 
andra i sin egen ålder och med släktingar. Det som har framkommit i Emami, Benner 
och Ekman (2001) och Emami, Torres, Lipson och Ekmans (2000) studier är att 
invandrare har upplevt mindre ensamhet och en bättre hälsa när de regelbundet börjat 
delta i aktiviteter på ett dagcenter som riktar sig till iranier och har iransk personal 
anställd. På dagcentret finns det många tillställningar som de äldre kan gå på, som 
musikstunder med dans, firande av kulturella händelser samt poesiläsning som är 
vanligt i deras hemland. Där upplever de samhörighet och en stor gemenskap med 
gruppen eftersom de kommer från samma land och har liknande bakgrunder och 
svårigheter med att anpassa sig till det svenska samhället.  Dessa aktiviteter kan 
jämföras med vad Wiklund (2003) skriver om hälsomotiv. Hälsomotiv är det som vi gör 
för att få känna meningsfullhet i våra liv och när man upplever denna meningsfullhet 
berikas vår livsvärld. Detta har en positiv effekt på både psykisk och fysisk hälsa. 
Vidare skriver Wiklund (2003) om inre och yttre resurser som en människa har att ta till 
för att hantera sitt lidande och främja sin egen hälsa. De inre resurserna för dessa iranier 
skulle vara att de får möjlighet att kunna verbalisera och reflektera över sina tankar och 
känslor i samtal och i samvaro med de övriga på dagcentret och de yttre resurserna 
skulle bestå av att de har skaffat sig en strukturerad vardag som inkluderar vänner och 
bekanta. 
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Vi tycker att det borde finnas ett större utbud av kulturellt och språkligt inriktade 
dagcenter och äldreboenden för de större invandrargrupperna i Sveriges kommuner. Vi 
tror inte att det är den ultimata lösningen för alla med invandrarbakgrund. Men att 
kunna ha en valfrihet att söka sig till ett sådant boende skulle kunna minska den 
ensamhetsproblematik som finns och även kanske underlätta anhörigas ansvar och 
eventuellt minska kostnaderna för sjukvårdsbesöken som indirekt kan vara föranledda 
av en ensamhetsproblematik. Den vanligaste orsaken till att de äldre lämnat sitt hemland 
i Emami och Ekmans (1998) studie var för att få vara tillsammans med sina barn som 
flytt till Sverige. De äldre har övergett sin sociala plats och sin ekonomiska status i Iran 
när de valde att flytta hit och känner nu att de inte kan kompenseras det här i Sverige. 
Det visar sig att de äldre i studien är ambivalenta i sina känslor över att ha kommit hit, å 
ena sidan är de mycket tacksamma för den hjälp de fått i Sverige men å andra sidan så 
känner de sig isolerade och att de förlorat den respekt som de tidigare hade. I Emami 
och Ekmans (1998) studie använder de äldre invandrarna mycket mediciner och har en 
del psykosomatiska symtom vilket kan bero på att de hade ett litet socialt nätverk. 
 
En annan faktor som påverkar hälsan negativt är att inte kunna påverka sin 
arbetssituation. Det finns flera faktorer som gör det svårt för invandrare att komma in på 
arbetsmarknaden. En av dem kan vara att invandrarna har svårt med språket. Även att 
arbeta med ett arbete med låg status, kan påverka deras självkänsla och deras hälsa 
mycket negativt (Akhavan, Bildt & Wamala, 2006). Samarasinghe och Arvidssons 
(2002) resultat styrker att upplevelser av att inte vara välkommen på arbetsmarknaden, 
att inte få arbete inom det yrket man är utbildad för och att vara arbetslös påverkar 
hälsan negativt. Enligt Wiklund (2003) är en människas hälsa beroende av hennes 
tillgång till världen, hennes sociala miljö samt om människan upplever sig älskad och 
bejakad, att hon har ett värde, en tillfredställande social samvaro och känner sig fri från 
bekymmer. 
 
Vi tror att som sjuksköterska kan man inte påverka invandrares arbetssituation i någon 
större utsträckning. Men om sjuksköterskan har en medvetenhet i mötet med en 
invandrarpatient, att en dålig arbetssituation är en vanlig bidragande orsak till att 
invandrare upplever sämre hälsa så skulle denna medvetenhet kunna göra så att man i 
sina frågeställningar till patienten tar reda på dennes upplevelser av sin arbetssituation 
och på så sätt påvisa, tydliggöra och stötta patienten i att försöka förändra den. Om 
orsaken till den upplevda ohälsan klargörs, kan det leda till att patienten känner en 
avlastning när denne har fått delge någon sina bekymmer vilket också kan leda till att 
patienten känner ett mindre behov av att inta mediciner.  
 
Ytterligare en faktor som kan påverka invandrares hälsa är att ha svårt med språket. Att 
ha språksvårigheter visar sig i studierna orsaka ett lidande i form av ensamhet och 
isolering. Wiklund et al. (2000) menar att tystnad och oförmåga att kommunicera 
mellan två parter kan komma att representera något negativt och destruktivt. Vi tror att 
det kan leda till missförstånd och onödigt lidande i vårdrelationen. I Emami och 
Ekmans (1998) studie är språket en framträdande faktor som påverkar hälsan negativt. 
Många av de äldre invandrarna i deras studie talar eller förstår inte svenska vilket leder 
till ett ensamt liv, en isolering och förlust av sin identitet. Tidigare har dessa människor 
varit energiska och företagsamma personer men är nu passiva och osäkra och behöver 
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hjälp med de enklaste saker. Vi tycker att detta är ett livslidande och som Wiklund 
(2003) skriver så handlar lidande inte bara om symtom som är observerbara utan också 
om en inre process. Lidandet skildras ofta som någon form av hot, kränkning, eller 
förlust och känsla av att förlora kontrollen förenat med skuldkänslor. Ofta leder detta till 
att människan tystnar och sluter sig inom sig själv. Det är oftast svårt att tala om sitt 
lidande. Svårigheten med att förmedla det man känner och dela sina upplevelser gör att 
den som lider upplever sig avskärmad och främmande för andra människor.  
 
Vi tycker att man ska vara frikostig med att använda sig av tolk i sjukvården. En tolk 
ger invandrare större möjligheter till att kommunicera och vara delaktiga i sin 
behandling. Det skulle kunna minska risken för att missförstånd och viktig information 
inte når fram till patienten och att onödigt lidande uppstår. Vi tycker också att 
informationshäften om hur avdelningens rutiner är och information om hur olika 
undersökningar och behandlingar går till borde översättas och tryckas upp på olika 
språk. Detta för att invandrarpatienten ska kunna känna en större trygghet och 
delaktighet i sin behandling. Som omvårdnadspersonal kan olika behandlingar ses som 
det enklaste små saker. Hos en patient kan detta dock medföra en stor påfrestning och 
oro. Att få förklarat för sig hur en behandling går till är viktigt för att minska oron. 
Även att få en telefon inkopplad till sitt rum för att kunna ringa hem, kan hjälpa en 
patient med invandrarbakgrund att känna sig delaktig och mindre ensam.  
  
Under temat att uppleva stress finns upplevelser som ångest, sömnbesvär och smärta. Vi 
tycker att dessa upplevelser ofta var uttryckta i intervjuerna och kopplades samman med 
att ha emigrerat till ett nytt land. Det kan bero på faktorer som traumatiska minnen från 
krig. Det kan även bero på att man inte är integrerad i samhället och upplever sig 
diskriminerad. I studierna gjorda av Bäärnhielm och Ekblad (2000), Samarasinghe och 
Arvidsson (2002), Akhavan, Bildt och Wamala (2006) och Wiklund et al. (2000) tar 
invandrarna genomgående upp att de förknippar sin fysiska ohälsa med att de lever ett 
hårt pressat liv. Även Emami och Ekman (1998) kom fram till att vandrande smärtor, 
yrsel och psykiskt lidande berodde på att de äldre invandrarna varit utsatta för mental 
stress efter att de emigrerat. I Wiklund et al. (2000) studie uppger informanterna att de 
tror deras stress hänger samman med att tappa sin identitet och sitt självförtroende i det 
nya landet vilket i sin tur leder till att familjerna blir mer sårbara. Även i Samarasinge 
och Arvidssons (2002) studie diskuterar man hur stress påverkat familjernas hälsa. 
Deras resultat visar att ofrivillig flykt från sitt hemland har negativ inverkan på hälsan, 
både på individen och hela familjen. En annan faktor som är skadlig för den psykiska 
hälsan är den långa väntan på uppehållstillstånd. De olika stressfaktorerna som 
framkommit i studierna leder till en ökad sårbarhet. Med en ökad sårbarhet har man 
sämre coopingstrategier. Detta kan jämföras med Wiklund (2003) som skriver om hälsa 
som en del av människans liv och som är beroende av människans förhållande till 
världen. Det består av samspelet med den sociala och kulturella miljön. Den yttre 
miljöns påverkan kan till exempel vara den upplevda stressen i en människas dagliga 
liv. Det vi upplever under livet påverkar oss på olika sätt, och våra tidigare erfarenheter 
ligger till grund för hur vi tolkar det vi möter. Om vi kan tolka det vi möter på ett 
konsekvent och adekvat sätt, ökar möjligheterna att hantera händelser konstruktivt. En 
människas hälsa grundar sig i hur väl en person lyckas bemästra svårigheter på ett 
kognitivt och emotionellt plan. Hälsan såsom välbefinnandet har att göra med 
människans inre upplevelser och är därför unikt och personligt. Som 
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omvårdnadspersonal till invandrarpatienter som upplever stress och ohälsa och har 
traumatiska händelser bakom sig menar vi att omvårdnaden handlar mycket om att ta 
sig tid och att orka lyssna till det patienten har att berätta. Omvårdnadspersonalen skall 
bekräfta patienten genom att stå kvar och inte avskärma sig, utan visa att man är 
intresserad och bryr sig om hur patienten mår. De skall hjälpa patienten att reflektera 
och bearbeta sina upplevelser och tillsammans komma fram till de 
omvårdnadshandlingar och åtgärder som ska göras för att främja en bättre hälsa. 
 
Vi anser att vårt ämnesval är dagsaktuellt i och med att det svenska samhället är så 
mångkulturellt idag och man hypotetiskt kan räkna med att invandringen kommer att 
öka ytterligare beroende på världsläget. Patienter med invandrarbakgrund kommer att 
öka inom äldrevården i framtiden. Reflektionerna i vår studie har man nytta av både 
som privatperson och som omvårdnadspersonal. Att bli bemött med förståelse, 
acceptans, vara delaktig och ha känslan av att vara med i ett sammanhang visade sig 
vara viktiga faktorer för att påverka hälsan positivt. Det framkommer att människor som 
emigrerar i stor utsträckning får problem med sin hälsa. Hälsoproblem ligger inom 
sjukvårdens ramar. Därför är det av största vikt att de faktorer som man genom bedriven 
forskning vet påverkar hälsan i en invandrares närmiljö, diskuteras inom hälso- och 
sjukvården. Det borde inom invandrarpolitiken lyftas in mer debatter kring  
sjukvårdsåtgärder och förebyggande åtgärder för att främja en bättre hälsa hos 
invandrarna. I Samarasinghe och Arvidsson (2002) skriver de om att de tycker att vi 
som sjuksköterskor ska ge oss i kast med den aktuella samhällsdiskussionen kring 
invandrare. De skriver om att de negativa attityderna i samhället mot invandrare ska 
utgöra en omfattande utmaning för sjuksköterskor att möta. De menar också att 
sjuksköterskan behöver samarbeta mer gränsöverskridande med övriga myndigheter och 
instanser i samhället som handlägger invandrarärenden. 
  
Vi tycker att det i sjuksköterskeutbildningen borde belysas mer kring invandrarnas 
upplevelser om bemötandet i sjukvården och om de vanligaste symtom och 
komplikationer som kan uppstå på grund av att man emigrerat. Då skulle sjuksköterskan 
kunna arbeta mer i förebyggande syfte och förhindra ohälsa på ett tidigt stadium. Med 
vetskapen om att invandrares upplevelser av att känna sig ensamma och utanför är 
vanligt förekommande kan man i sitt möte med en invandrarpatient som sjuksköterska 
försöka motverka isoleringstendenser på vårdavdelningen och våga vara mer aktiv i 
kontakten trots språkbarriärer. Sjuksköterskan skall visa att hon bryr sig om, genom att 
erbjuda sin tid och sitta ner vid sängkanten så att patienterna känner sig sedda och 
betydelsefulla. Samt att sjuksköterskan engagerar sig och talar med anhöriga som 
känner patienten och kan behärska det svenska språket. Det är viktigt att man bokar in 
tolk till de samtal som man avser informera patienten om dennes behandling och även 
där få med de anhöriga så de också kan få ta del av informationen. För att minska risken 
för missförstånd och livslidande är det viktigt att patienten får känna att man gör sitt 
bästa för att informationen skall nå fram till patienten. 
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BILAGA 1- LITTERATURÖVERSIKT 

 
  

 Perspektiv Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

Titel: The 
health of 
female 
iranian 
immigrants 
in sweden: A 
qualitative 
six-year 
follow-up 
study. 
 
Författare: 
Sharareh 
Akhavan,  
Carina  Bildt 
& Sarah 
Wamala 
 
Tidskrift: 
Health Care 
for Women 
International 
 
Årtal: 2006 
 
 

Patienter med 
invandrarbakgrund. 

Problem: Statistiskt 
har det visat sig att 
iranska kvinnors 
hälsa har försämrats 
de senaste åren. 
Med rapporter om 
ökade risker för att 
drabbas av hjärt- 
och kärl sjukdomar, 
psykiska sjukdomar 
och självmord. 
 
Syftet med studien 
är att identifiera och 
analysera iranska 
kvinnors 
uppfattning om 
vilka faktorer som 
påverkat deras hälsa 
över en längre tid. 

Semi 
strukturerade 
intervjuer med 
tio iranska 
kvinnor som bor 
i Sverige. 

De iranska 
kvinnorna upplevde 
att faktorer som har 
påverkat deras 
hälsa negativt är 
arbetslöshet, 
diskrimination och 
rasism.  
 
Det visade sig att 
dessa faktorer 
fortfarande 
påverkar deras 
hälsa efter två 
årtionden. 

Titel: 
Turkish 
migrant 
women 
encountering 
health care in 
Stockholm: 
A qualitative 
study of 
somatization 
and illness 
meaning. 
 
Författare: 
Sofie 
Bäärnhielm 
&  Solvig 
Ekblad 
 

Patienter med 
invandrarbakgrund.  

Problem: 
Kunskapsbristen 
hos 
sjukvårdspersonalen 
om vad innebörden 
av sjukdom för just 
denna patientgrupp 
betyder, ger också 
effekter på 
kommunikation, 
bedömning och 
behandling.   
 
Syftet med studien 
är att utforska 
strukturerna av 
sjukdomsorsakerna  
hos 
invandrarkvinnor 

Intervju med 
kvinnor födda i 
Turkiet i åldrarna 
31-48 år. 
Intervjuernas 
analys 
genomfördes 
med hjälp av 
Grounded theory. 

De turkiska 
kvinnorna 
upplevde att hälsa 
var något de en 
gång haft. De 
uppfattade sin 
kropp som 
försvagad. Att 
sjukvården oftast 
förklarade deras 
symtom med 
psykiatriska 
diagnoser hade de 
svårt att 
acceptera. Att 
man kände sig 
trygg och förstådd 
av sin 
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Tidskrift: 
Culture, 
Medicine 
and 
Psychiatry 
 
Årtal: 2000 
 

som är födda i 
Turkiet som lever i 
en lågstatus förort i 
Stockholm och har 
kontakt med den 
lokala  
vårdcentralen. 
 

sjukvårdskontakt 
skattades som den 
viktigaste orsaken 
till att kunna 
tillfriskna.   

Titel: A 
sociocultural 
health model 
fore late-in-
life 
immigrants. 
 
Författare: 
Azita 
Emami, 
Particia 
Benner &  
Sirkka-Lisa 
Ekman 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Transcultural 
Nursing 
 
Årtal: 2001 
 
 

Personer med 
invandrarbakgrund. 

Problem: För att 
kunna erbjuda en 
adekvat hälso- 
och sjukvård 
måste 
sjukvårdspersonal 
inhämta en bred 
kunskap och 
förståelse för 
patienters 
livsvärld och dess 
olika kulturella 
aspekter. 
 
Syftet är att 
analysera äldre 
iranska 
invandrares 
uppfattning och 
erfarenhet kring 
sin egen hälsa och 
förklara deras 
hälsosituation. 
 

Intervju med 15 
iranska 
invandrare i 
åldrarna 55-80 
år. Intervjuer 
analyserades med 
hjälp av 
tolkande- 
fenomenologisk 
metod.  

Dessa äldre 
iranska 
invandrare hade 
svårt att anpassa 
sig till den 
svenska kulturen 
och att lära sig 
språket pga. 
bristande 
motivation och 
begränsad 
inlärningsförmåga 
och att svenska 
undervisningen 
inte är anpassad 
till äldre. Svårt att 
acceptera att 
deras vuxna barn 
acklimatiserat sig 
in i det 
västerländska 
samhället och inte 
längre till fullo 
delade värdet av 
den iranska 
kulturen. För att 
bevara sin hälsa 
använde sig av en 
kombination av 
svensk 
medicinkunskap 
och traditionella 
iranska 
botemedel.  

Titel: 
Somalis 
giving birth 
in sweden: a 
challenge to 
culture and 
gender 

Invandrarpatienter 
och deras anhöriga. 

Problem: Att föda i 
ett annat land 
betyder att du går 
igenom 
livshändelser med 
lite eller ingen 
tillgång till dina 

Intervju med nio 
kvinnor och sju 
män från 
Somalien. 
Intervjuer 
analyserade med 
hjälp av 

Mötet med den 
svenska 
förlossningsvården 
för de somaliska 
kvinnorna och 
männen var en ny 
situation både 
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specific 
values and 
behaviours 
 
Författare: 
Helena 
Wiklund, 
Abdulaziz S 
Aden,  
Ulf Högberg,  
Marianne 
Wikman & 
Lars 
Dahlgren 
 
Tidskrift: .  
Midwifery 
 
År: 2000 
 

egna traditioner och 
socialt support. 
 
Syftet är att 
beskriva hur män 
och kvinnor från 
Somalien upplever 
sin förlossning i det 
nya hemlandet 
Sverige.  
 
 

Grounded theory. kulturellt och 
socialt.   
 
De kommer 
ursprungligen från 
olika 
samhällsklasser i 
sitt tidigare land 
och upplevelserna 
var väldigt olika. 
Det mest 
utmärkande var att 
männen för första 
gången var med på 
en förlossning. I 
deras hemland så är 
det bara kvinnor 
som är med på 
förlossningen. 
Detta har påverkat 
upplevelserna hos 
kvinnorna. 
Även efter 
förlossningen har 
mannens roll varit 
annorlunda än vad 
han tidigare upplevt 
från sitt hemland. 
Även här har 
könsrollerna 
påverkats av det 
västerländska 
genus strukturerna. 

Titel: 
Religious and 
cultural 
distance in 
beliefs about 
health and 
illness in 
women with 
diabetes 
mellitus of 
different 
origin living 
in Sweden 
 
Författare: 
Katarina 
Hjelm,  
Karin Bard,  
Per Nyberg 

Invandrarpatienter Problem: 
individuella 
övertygelser är 
kulturellt fastställda 
och kan påverka 
hälsan, praktisk 
egenvård, det kan 
påverkar vilken typ 
av symptom man 
söker för och nivå 
av compliance. 
 
Syfte är att utforska 
hur kultur avstånd 
påverkar tron på 
hälsa och ohälsa 
och 
egenvårdsåtgärders 
hos kvinnor med 

Intervju med 41 
kvinnor och 13 
kvinnor från 
arabiska länder 
(Irak, Palestina, 
Libanon, 
Egypten) 13 
kvinnor från 
forna Jugoslavien 
och 15 kvinnor 
svenskfödda som 
alla har diabetes 
mellitus.  
Grupp intervju, 
uppdelat i olika 
kulturerna 

Framkommer i 
studien att det 
finns kulturella 
skillnader på hur 
man förklarar sin 
sjukdoms-
förekomst. Det är 
vanligare att 
invandrare i den 
här studien 
förklarar sin 
sjukdom utifrån 
vidskepelse ”det 
onda ögat ”och 
religiöst 
perspektiv ”det är 
Guds vilja” än 
vad svenskfödda 
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& Jan 
Apelqvist 
 
Tidskrift: 
International 
Journal of 
Nursing 
Studies 
 
År: 2002 
 

diabetes mellitus 
med olika kulturella 
bakgrunder som bor 
i Sverige. 
 
 

gör. De 
svenskfödda var 
mer upplysta och 
hade större 
kunskap kring 
sjukdomen 
diabetes. 
Skillnaderna av 
hur man skötte 
om sin 
diabetessjukdom 
berodde delvis på 
kommunikations-
begränsningar där 
invandrarna inte 
hade kunnat ta till 
sig information 
fullt ut eftersom 
den gavs på 
svenska. 

Titel:  Living 
in a foreign 
country in 
old age: Life 
in Sweden as 
experienced 
by elderly 
iranian 
immigrants. 
 
Författare: 
Azita Emami 
& Sirka-Lisa 
Ekman 
 
Tidskrift: 
Health Care 
in Later Life 
 
År: 1998 

Äldre invandare. Problem: 
Migrationen har 
ökat dramatiskt i 
Sverige och 
förväntas fortsätta 
att öka. Omflyttning 
leder till många 
konflikter för de 
äldre 
immigranterna. Det 
är ofta svårt att 
anpassa sig till nya 
kulturer och nya 
sätt att tänka om 
livet. 
 
Syfte med studien 
är att beskriva hur 
äldre iranier 
upplever det att bo i 
sitt nya hemland 
Sverige. 
 
 

Intervju med 30 
personer från 
Iran som är äldre 
än 75 år. Intervju 
analyserad med 
hjälp av 
fenomenologisk-
hermeneutisk 
metod. 

Det visar sig tydligt 
hur de äldre 
upplever det att bo i 
Sverige med de 
problem som 
uppstår av att ha 
immigrerat. Många 
upplevde en stark 
besvikelse när de 
bott i Sverige ett 
tag. De kände sig 
ensamma och 
ledsna över att inte 
kunna leva med 
sina barn så som 
man förväntar sig 
göra i sitt hemland. 
Även känslor av 
social isolering var 
förekommande. En 
av anledningarna 
till denna ensamhet 
var att de inte lärt 
sig svenska och att 
de upplevde att 
svenska 
undervisningen inte 
var anpassad för 
dem utan för yngre 
åldrar. 
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Titel: It is a 
different war 
to fight here 
in Sweden- 
the impact of 
involuntary 
migration on 
the health of 
refugee 
families in 
transition. 
 
Författare: 
Kerstin 
Samarasingh
e & Barbro 
Arvidsson 
 
Tidskrift: 
Scandinavian 
Journal 
Caring 
Sciences 
 
År: 2002 
 
 
 

Flyktingfamiljer. Problem: Det är 
endast gjort ett fåtal 
undersökningar på 
hur invandrar 
familjen som helhet 
påverkas 
hälsomässigt av 
ofrivillig migration. 
Tidigare studier har 
fokuserat på 
individens 
upplevelse av hälsa. 
 
Syfte med studien 
är att utforska 
flyktingfamiljers 
hälsa och vad som 
påverkar den. Man 
vill identifiera 
specifika 
hälsoproblem hos 
flyktingfamiljer 
som bor i Sverige. 
 
 

Intervju med 10 
flyktingfamiljer 
från Balkan, 
Kurdistan och 
Afrika. Intervju 
analyserades med 
hjälp an 
fenomenologisk 
metod. 

De framkom att det 
är en bekymrad 
familj som lever 
under konstant 
spänning i det nya 
landet. De kämpar 
för att leva ett 
tillfredställande liv 
men är frustrerad 
för att de inte kan 
leva ett 
tillfredställande liv 
som de önskar. De 
upplever sig som 
en nedstämd familj 
som känner sig 
övergiven. Faktorer 
som har påverkat 
hälsan är stressen 
över att vänta på 
uppehållstillstånd 
och arbetslöshet. 
Att känna sig 
välkommen i det 
nya hemlandet var 
en av de viktigaste 
faktorerna för att 
uppnå en god hälsa. 
 
  

Titel: Beliefs 
about health 
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self-care 
practice: a 
comparison 
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Yugoslavian 
and swedish 
diabetic 
females. 
 
Författare: 
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Åke Isacsson 
& Jan 
Apelqvist 
 
 

Invandrarpatienter. Problem: 
Tillvägagångssätten 
för hur 
egenvårdsåtgärder 
vid sjukdom och för 
att upprätthålla 
hälsa ser ut olika 
hos personer. 
Skillnader finns 
också i hur de 
relaterar till sin 
sjukdomsupplevelse 
och hur de förklarar 
och beskriver den.  
 
Syftet med studien 
är att utforska vad 
kvinnorna tror 
påverkar deras 
upplevelser av 
sjukdom, hälsa, 
egenvård och deras 

Intervju med 15 
kvinnor födda i 
Sverige och 13 
kvinnor födda i 
forna Jugoslavien 
som samtliga har 
diabetes mellitus. 
Focus grupps 
intervjuer. 

De jugoslaviska 
kvinnorna gav 
mindre påtagliga 
exempel på vad 
som påverkade 
deras upplevelse av 
hälsa och ohälsa. 
Jugoslaverna var 
mer inriktade mot 
deras upplevelser 
av flykting 
erfarenheter. De 
njöt av livet och 
gjorde mera 
avvikelser från 
deras kostråd, 
självkontroller och 
fotvård. De 
utryckte också en 
mer passiv roll och 
förlitade sig på 
sjukvården. De har 
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kontakt med 
sjukvården. 
 
 

även en tro på 
övernaturliga 
fenomen. 
 
Svenskarna var mer 
inriktade på 
medicinska faktorer 
och lever ett mera 
hälsosamt leverne. 
Självkontroller 
utfördes mer vid 
sjukdomstillstånd i 
båda grupperna.  
 
De jugoslaviska 
kvinnorna litade 
överlag mer på 
läkarna än de 
svenskfödda 
kvinnorna. De 
använder även en 
blandning av 
naturmedicin och 
traditionellmedicin. 
Svenskfödda 
kvinnorna använder 
sig av alternativ 
medicin. 
  

 

 

 

 

 23


	INLEDNING
	BAKGRUND
	Invandrare och historik
	Vård för alla
	Hälsa
	Att komma till ett nytt land

	PROBLEMFORMULERING
	SYFTE
	METOD
	Litteratursökning
	Analys av artiklar

	RESULTAT
	Att känna sig ensam
	Att inte kunna påverka sin arbetssituation 
	Att ha svårt med språket
	Att uppleva stress 

	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	REFERENSER
	 BILAGA 1- LITTERATURÖVERSIKT

