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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Många patienter som söker sjukvård i Sverige talar olika språk som kan 
begränsa deras förmåga till kommunikation med sjukvårdspersonal. Detta kan leda till att 
sjuksköterskor möter patienter med olika språk och kulturer som skiljer sig från deras egna. 
Brist på ett gemensamt språk mellan patienter och sjuksköterskor kan bli ett hinder för att 
möta patienters problem och behov samt kan göra det svårt för sjuksköterskornas dagliga 
arbete.   Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vårdande kommunikation vid 
språkliga barriärer. Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes 
baserade på tolv kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: I studiernas analys framkom 
det att relation, förståelse och gemenskap mellan sjuksköterskor och patienter var viktigt. 
Sjuksköterskorna ansvarade för att skapa en god relation och ingjuta en upplevelse av hopp 
hos patienter. Samtidigt var respekt, förtroende och motivation egenskaper som visade 
patienterna att sjuksköterskorna genuint brydde sig om dem. Slutsats: Samspelet i 
kommunikation kan vara ömsesidigt exempelvis med hjälp av kroppsrörelser, ansiktsuttryck, 
lättförståelig information och att sjuksköterskorna är öppna och ger utrymme för patienter 
att berätta sina upplevelser. Vid språkliga barriärer kan exempelvis sjuksköterskornas 
positiva inställning, vilja att hjälpa, önskan att skapa relation och visa respekt påverka 
patienternas välmående och lindra lidandet.  

Nyckelord: Kommunikationssvårigheter, kultur, sjuksköterskor, språkbarriär, tolk 

  



ABSTRACT 

Background: Many patients seeking medical care in Sweden speak different languages that 
can limit their ability to communicate with healthcare professionals. This can lead to nurses 
meeting patients with different languages and cultures that differ from their own. Lack of a 
common language between patients and nurses can be an obstacle to meeting patients ' 
problems and needs and can make it difficult for nurses daily work. Aim: To describe 
nurses´ experiences of caring communication in language barriers. Method: A systematic 
literature study with descriptive synthesis based on twelve qualitative scientific articles. 
Results: In the study's analysis it emerged that relationship, understanding and community 
between nurses and patients was important. The nurses were responsible for creating a good 
relationship and instilling a sense of hope in the patient. At the same time, respect, trust and 
motivation were characteristics that showed the patients that the nurses genuinely cared for 
them. Conclusion: The interaction in communication can be mutual for example by means 
of body movements, facial expressions, easy-to-understand information and that the nurses 
are open and give space for patients to tell their experiences. In the case of language barriers, 
for example, the nurses 'positive attitude, the willingness to help, the desire to create 
relationship and show respect can affect the patients' well-being and alleviate the suffering. 

Keywords: Communication difficulties, culture, interpreter, language barriers, nurse.
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1 INLEDNING                                                                                                            

Många människor i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Flerspråkigheten har ökat i 
Sverige eftersom många personer har lämnat sitt hemland på grund av många anledningar. 
Även dessa personer som talar andra språk och kommer från andra kulturer och bakgrunder 
behöver uppsöka sjukvård för ohälsa och sjukdomar. Målet för hälso- och sjukvården är en 
vård för alla trots olika förutsättningar samt att uppnå en god hälsa för hela befolkningen. 
Vården skall ges med respekt för den enskilda människans värdighet och alla människors lika 
värde samt skall även tillfredsställa patienters behov av behandling och trygghet och vara av 
god kvalité. Tidigare forskning har påvisat att det är risk för att vårdande kommunikation 
kan brista på grund av språkliga barriärer. Ett vanligt problem som kan uppstå när patienter 
söker vård är att sjuksköterskor och patienter inte talar samma språk. För att sjuksköterskor 
ska ha en god vårdande kommunikation och kunna genomföra sitt omvårdnadsarbete, bör 
det finnas ett samspel i samtalet och dessutom lyhördhet, öppenhet och uppmärksamhet. 
Denna uppsats är skriven av två sjuksköterskestudenter som har utländskt ursprung och 
tyckte att det fanns ett problem i valt område där det fanns utrymme för förbättringar. Under 
studenternas verksamhetsförlagda utbildning som ingår i sjuksköterskeprogrammet 
upplevde vi hur språkliga barriärer kan påverka samtalet på ett negativt sätt. Vi insåg att 
språksvårigheter begränsade patienterna förmåga att uttrycka sig och detta kunde leda till att 
förlänga patienters tid av lidande och återhämtning. Det sägs att språket är makt som 
innebär att patienternas oförmåga att uttrycka sig i en vårdande kommunikation kan 
förlänga lidandet och dessutom gör patienterna maktlösa. De språkliga barriärer som 
sjuksköterskor möter har blivit ännu vanligare inom sjukvården eftersom människors 
invandring ökar i världen inklusive Sverige. Därför har författarna valt att fördjupa sig i 
”vårdande kommunikation vid språkliga barriärer” Intresseområdet kommer från ett antal 
förslag som har tagits fram av en forskargrupp vid Akademin för hälsa, vård och välfärd vid 
Mälardalens högskola. 

 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden definieras och beskrivs de centrala begrepp som används i examensarbetet. 
Detta följs av tidigare forskning samt lagar och styrdokument. Därefter redogöras det 
teoretiska perspektivet. Bakgrunden avslutas med en problemformulering.  
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2.1 Centrala begrepp 

I nedanstående avsnitt beskrivs de centrala begrepp som användes i examensarbetet. Dessa 
är språkliga barriärer, kommunikation i omvårdnad, verbal kommunikation och icke verbal 
kommunikation samt kultur.  

2.1.1 Språkliga barriärer  

Begreppet språkliga barriärer innebär att de olika medborgarna i ett samhälle talar olika 
språk som kan begränsa deras förmåga till kommunikation. Detta skapar svårigheter att 
förmedla känslor och att formulera det som de vill få fram (Bäärnhielm, 2007).  

2.1.2 Kommunikation i omvårdnad 

Nilsson och Waldermarson (2016) skriver att kommunikation betyder överföringen och 
utbytet av information och mening eller betydelseinnehåll mellan individer och grupper med 
hjälp av gemensamt system av symboler. Människor förmedlar sina handlingar, värderingar, 
känslor och upplevelser via språk i samspelet med andra människor, på detta sätt sänds 
budskapet från sändare till mottagaren och skapar en tvåvägskommunikation med feedback. 
Bekräftelse, känslor, tankar, idéer, påverkan och information ingår i kommunikation och hur 
mottagaren uppfattar situationen.  Kommunikation äger rum i en kulturell, social, fysisk och 
psykologisk kontext. Kommunikation har hinder som personlighet, attityder, språkvanor och 
kultur som gör att budskapet tolkas på olika sätt. Hanssen (2005) beskriver att sändarens 
eller mottagarens kulturella språk och personliga filter bestämmer hur budskapet kodas samt 
avkodas. Ju större skillnaden är mellan de kommunicerande parternas ideologi, kultur, 
språk, personliga formuleringssätt och bakgrundskunskaper, desto svårare blir 
kommunikationen. Förmågan att använda språket betyder mycket för ens identitet. När 
bristen på ett gemensamt språk gör det omöjligt att kommunicera verbalt med andra 
människor, kan det leda till att ens självbild hotas. En inre otrygghet och en negativ självbild 
leder till att förmågan att hantera stress och förändringar i miljön minskas, vilket i sin tur 
kan påverka den psykiska och fysiska hälsan i negativ riktning. Det beskrivs även att 
kommunikationsproblem begränsar patienters möjligheter att uttrycka sina tankar och 
känslor till omgivningen. Dessutom kan osäkerhet och missförstånd från både sjuksköterskor 
och patienter leda till att patienter blir socialt isolerad.  

Enligt Magnusson och Strid (2014) är kommunikationen för sjuksköterskor ett redskap för 
att skapa en bra relation med patienter och kunna ge en god vård. För att goda relationer ska 
skapas och utvecklas behöver kommunikationen fungera. När kommunikationen fungerar 
och öppnar upp förbindelsen blir den som en bro mellan patienterna och sjuksköterskorna. 
När kommunikationen inte fungerar blir den som ett hinder eller en vägg mellan 
sjuksköterskorna och patienterna. En väl fungerande kommunikation leder till ett 
gemensamt mål för omvårdnaden. För att relationen ska utvecklas mellan sjuksköterskor och 
patienter behöver patienterna förstå sjuksköterskorna som genuina i sin vård. Sjuksköterskor 
behöver vara behörig vilket innebär både de färdigheter som behövs inom det särskilda 
området och förmåga att kommunicera med patienter. Sjuksköterskor ska även ha 
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professionell vishet, vilket innebär en kombination av erfarenhet och kunskap. Ekeberg och 
Dahlberg (2015) beskriver att i varje samtal med patienter lär sjuksköterskor mer om 
patienters situation och tar nya erfarenheter.  Det kan hjälpa den närvarande situationen och 
återkoppla den med tidigare erfarenheter och teoretisk kunskap vilket leder till att 
sjuksköterskors patientperspektiv och förståelsehorisont utvidgas. Vidare skrivs att det är 
viktigt att sjuksköterskor visar respekt, tillvaratar patienters värdighet och skapar 
förutsättningar för att patienter ska känna sig förstådd och sedd samt uppleva sig bekräftad 
för sina känslor och deltar med ömsesidigt utbyte av kunskapar och erfarenheter. Berg (2014) 
beskriver att sjuksköterskor har ett ansvar för patienters hälsa och ska ha förståelsen av 
patienters berättelse om sitt lidande. Sjuksköterskor ska vara aktiv lyssnande, lyhörd, 
närvarande och uppmärksam på det som patienter vill uttrycka för att skapa en vårdande 
relation. Wallinvirta (2017) beskriver att sjuksköterskors förmåga och vilja att bry sig om 
patienters bästa ger det olika utgångspunkter i en vårdande relation.  

2.1.3 Verbal kommunikation och icke verbal kommunikation 

Baggens och Sanden (2014) menar att kommunikation är verbal och icke verbal. Den verbala 
kommunikationen är den språkliga handlingarna medan den icke verbal kommunikation är 
kroppsliga uttryck, exempelvis gester, ansiktsuttryck, rörelser, kroppsställning och 
kroppshållning. Icke verbala kommunikation är det ordlösa som förmedlar andras 
upplevelser, tankar och känslor. Hanssen (2005) beskriver verbal kommunikation som den 
kommunikation som fokuserar på språkanvändning i både muntlig och skriftlig form. 
Författaren lyfter upp vikten av språket i kommunikation mellan sändaren och mottagaren. 
Det är som ett kommunikationsmedel som gör att både sändaren och mottagaren har ett 
medvetet förhållande till det. Språket påverkar ens uppfattning av världen samt 
uppfattningar av världen påverkas av ens språk. Författare menar även att det finns tre 
huvudorsaker till kommunikationsproblem mellan vårdgivare och patienter från olika 
kulturer. Det största kommunikationsproblemet är att man inte talar samma språk men man 
kan också tala samma språk men använda olika symboler. Detta kan i sin tur leda till 
missförstånd och förvirring mellan sjuksköterskor och patienter. När man inte förstår vad 
människor i ens omgivning säger, leder det till att man blir mer känslig för icke-verbala 
intryck som i sin tur kan leda till att andras beteenden feltolkas. Tolkningen handlar om att 
tolka ett meddelande i ett visst sammanhang och flytta meddelandet till ett annat språk på ett 
sådant sätt att det har samma betydelse för mottagaren som det gör för avsändaren. Inom 
vården, i ett omvårdnadsmöte blir det lätt missförstånd om inte en professionell och rätt 
person används som tolk.  

2.1.4 Kultur  

Kultur är normer, värderingar, kommunikation, språk och delade övertygelser för en viss 
grupp av människa. Kultur används för att beskriva hur en folkgrupp lever, hur de ser på 
världen, hur de ska uppleva och bete sig i relationer till andra med allt vad det innebär, 
såsom seder, traditioner, lagar och regler. En kultur kan beskrivas utefter de värderingar, 
tolkningar och åsikter som uttrycks, vilket resulterar i att en grupp människor som tillhör 
samma kultur kan uppfatta och förstå en händelse eller en situation på ett gemensamt sätt. 
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Det kulturella perspektivet påverkar möten mellan patienter och vårdpersonalen (Jirwe, 
Momeni & Emami, 2014). Samtalet om hälsa med patienter från olika kulturer bör inte vara 
ensidigt. Kulturella synvinklar påverkar förklaringsmodeller som används för fenomenet 
sjukdom och påverkar hur man ser på hälsa, smärta, kropp och hur man tolkar symtom (Eide 
& Eide, 2009). Sjukvårdpersonalen kan få svårigheter att förstå, bedöma och ta hand om 
patienter med annorlunda kulturbakgrund. Det kan i sin tur leda till att sjukvårdpersonalen 
kan bilda sig ett oföränderligt intryck om patienterna och bedöma dem som besvärliga, vilket 
kan leda till att patienterna inte får den vården som önskas (Hanseen, 2005). 

2.2 Tidigare forskning  

I nedanstående avsnitt beskrivs ”patienters perspektiv”, ”närståendes perspektiv” och ” 
sjuksköterskestudenters perspektiv”. 

2.2.1 Patienters perspektiv på kommunikationen  

Patienterna upplevde att det var svårt att uttrycka sina innersta känslor och göra sig förstådd 
för sjuksköterskor från annan kulturell bakgrund. Det var omöjligt för patienterna att göra 
sina innersta känslor förstådda oavsett hur länge kommunikationen ägde rum. Känslor och 
uttryckssätt lär man sig redan från barndomen genom hur andra vuxna uttrycker sig. I Afrika 
uttrycks känslor på annat sätt än i Norge och detta kan skapa missförstånd uttryckte en 
patient från Afrika i denna studie. Dessa patienter menade även att skrika högt är vanligt om 
något inte förstås i en del afrikanska länder men detta kan tolkas som en ”aggressiv” patient i 
Norge, vilket egentligen ger uttryck för att sjuksköterskorna inte förstår. Brist på förståelse av 
andra kulturer och deras nyanser kunde leda till missförstånd enligt patienter i denna studie. 
Detta kunde i sin tur leda till att patienterna upplevde osäkerhet kring vårdsituationen på 
grund av sina språksvårigheter (Alpers, 2018). Patienterna upplevde flera fall av 
problematisk kommunikation med sjuksköterskorna när de uppsökte vården. Enligt 
patienterna hade språket stor betydelse för att skapa en relation med sjuksköterskorna.  Även 
sjuksköterskors vilja att vara behjälpliga kunde påverka de språkliga barriärerna på ett 
positivt sätt och hjälpa till att överbygga språkbarriären (Sobel & Metzler Sawin, 2016). 

När patienterna uppsökte vårdinrättningar uppstod kommunikationssvårigheter vilket fick 
till följd att patienterna inte kunde uttrycka sina behov (Farahni, Sahragard, Carroll & 
Mohammadi, 2011; Sobel & Metzler Sawin 2016). Patienters språkförmåga bedömdes 
inkorrekt av sjuksköterskorna. För att få hjälp med översättningen använde sjuksköterskorna 
telefontjänsttolk, vilket krävde mer tid. Patienterna upplevde ibland att det inte fanns 
tillgängliga tolkar och det kändes som mer bekymmer för sjukvårdspersonalen. Det var svårt 
för patienterna att behöva be om en tolk. Patienterna var rädda för att blir diskriminerade 
och ville inte söka vård eftersom de talade annat språk än sjukvårdspersonal (Sobel & Metzler 
Sawin, 2016). 
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Patienterna upplevde kommunikationssvårigheter när de sökte vård och omfattade brist på 
respekt för patienters integritet, sekretess, empati och att användandet av medicinsk 
terminologi ledde till missförstånd samt feltolkningar. Med brist på empati menade 
patienterna att sjuksköterskorna var kalla, likgiltiga, mekaniska och visade en negativ attityd 
genom sina icke verbala kommunikationer (Farahni et al, 2011). En del patienter blev arga 
och ovilliga och ville inte kommunicera med sjuksköterskorna för att patienter hade svårt att 
uttrycka sig på grund av språkliga barriärer (Farahni et al, 2011; Sobel & Metzler Sawin, 
2016).  

När patienterna sökte vård upplevde de känslomässigt lidande och stress för att tolk inte 
förstod diskussionen och för att det var dålig kvalité på översättning (Lor, Xiong, Schwei, 
Bowers & Jacobs, 2016; Krupic, Hellström, Biscevic, Sadic & Fatahi, 2016). Patienterna 
upplevde sig stressade i sitt eget vård-möte, eftersom tolken inte förstod deras dialekt samt 
att patienterna upplevde att tolken kämpade med att tolka samtalet till sjuksköterskorna 
(Lor, et al, 2016). En av patienterna beskrev hur dålig kvalitetstolkning kunde leda till dåliga 
relationer, försämrad uppföljning av behandlingsplaner och känslomässig stress för patienter 
(Lor et al, 2016; Krupic, et al, 2016).  

Förväntningarna hos patienterna på tolkförmedlade vårdmöten var höga men blev inte 
uppfyllda vid vårdmöte. Det har kunnat påvisas ett missnöje hos vårdsökande i mötet med 
personal inom primärvården med stöd av en tolk. De tolkar som använts brast i sin 
professionalism (Lor, et al, 2016; Krupic, et al, 2016). Detta resulterade i att patienterna 
missförstod informationen. Patienterna blev arga, ledsna, frustrerade och besvikna och 
kände ångest och stress när det inte fanns en tolk i mötet med vårdpersonalen. Patienterna 
var tvungna att lösa kommunikationsproblemen själva när tolkar saknades och använde 
familjemedlemmar och vårdpersonalen som tolkar. Patienterna upplevde att 
kommunikationen med primärvården påverkades när familjemedlemmar var involverade 
som tolkhjälp. Många familjemedlemmar hade svårt att vara neutrala samt kunna översätta 
korrekt enligt patienter. I kontakten med primärvården upplevde patienterna att 
kommunikationssvårigheter var ett problem för att skapa en vårdande kommunikation 
(Krupic, et al, 2016). 

2.2.2 Närståendes perspektiv på kommunikationen  

Patienters närstående med invandrarbakgrund upplevde kommunikationsproblem, 
diskriminering och brist på förtroende i den svenska sjukvården. Patienters närstående 
menade att språket är av stor vikt för att kunna bo i det land man kommer till. Med 
kommunikationsproblem hänvisade närstående av denna studie till språkproblem med 
sjukvårdspersonalen. Vårdmöten påverkades och chansen att få hjälp kunde minska på 
grund av svårigheterna i att förstå och tala svenska. Dessutom kunde patienters närstående 
som var missnöjda med vården inte göra en anmälan på grund av språksvårigheterna 
Patienters närstående tyckte olika om användning av tolk (Rydström & Englund, 2015). Dels 
tyckte vissa närstående att tolken var i vägen och gjorde det svårare att skapa en relation med 
sjuksköterskorna samt att de inte kunde lita på tolken. Anledning till detta var ett 
missförtroende för tolken, oro om tolken hade tystnadsplikt och osäkerhet om tolken gjorde 
rätt översättning (Rydström & Englund ,2015; Steinberg, Valenzuela-Araujo, Zickafoose, 
Kieffer & DeCamp, 2016) Enligt patienters närstående var det också svårt att hitta en 
professionell tolk omedelbart och det tog längre tid av väntan för att få vård. Patienters 
närstående tyckte att kroppsspråket var ett problem när det kom till kommunikation och inte 
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hjälpte situationen. Anledningen till detta var att gester från andra kultur kan har annan 
mening i den svenska kulturen och tolkas fel. Patienters närstående upplevde 
diskrimineringen för att de blev behandlade på ett otrevligt sätt, inte blev delaktiga i deras 
barns vård och sågs som andra klassens medborgare av sjuksköterskorna. Orsaken till detta 
var att sjuksköterskors attityd tolkades av invandrarföräldrarna och det kunde innebära 
diskriminering. Enligt närstående diskriminerades de för att de inte var lika mycket värda 
som en ”äkta svensk” och för att de var från en annan kulturellbakgrund (Rydström & 
Englund, 2015). 

Patienters närstående upplevde frustration med vården för att kommunikationen var ett 
hinder och valde tvåspråkig vårdpersonal och tolkar för deras vårdmöten (Steinberg, et al, 
2016; Sevinc, Ajghif, Uzun & Gulbil, 2016). Patienters närstående som hade 
kommunikationssvårigheter upplevde diskriminering, stigma samt rädsla för att vara en 
belastning på grund av språkliga barriärer. Kommunikationen med sjuksköterskorna var som 
en utmaning enligt patienters närstående av denna studie. Detta ledde ibland till 
missförstånd exempelvis om hur medicinen ska användas. Närstående till patienter uttryckte 
oro och ställde inte frågor till sjuksköterskorna för att de tyckte att de redan hade varit 
besvärliga på grund av språksvårigheter. Närstående ville inte göra kommunikationen 
svårare genom att ställa frågor eller begära tjänster av en tolk. Språkbarriärerna gjorde att 
närstående till patienter med språksvårigheter upplevde att de var diskriminerade och 
förnedrade (Steinberg, et al, 2016; Rydström & Englund, 2015).   

Patienters närstående från Syrien upplevde språksvårigheter i intensivvården på ett sjukhus i 
Turkiet. Patienters närstående upplevde problem i kommunikationen när det gällde att ta 
emot information från sjuksköterskorna, kunna informera andra familjemedlemmar, få stöd 
från andra familjemedlemmar och hade olika förväntningar på sjuksköterskor (Sevinc, 
Ajghif, Uzun & Gulbil, 2016). Närstående till patienter upplevde att det var omöjligt att 
kommunicera med vårdpersonal utan tolk. Det kunde även påvisas svårigheter att få tag i tolk 
när det behövdes och detta ledde till att språkbarriären påverkade närståendes delaktighet på 
ett negativt sätt (Sevinc, Ajghif, Uzun & Gulbil , 2016; Rydström & Englund, 2015). 

När patienter sökte vården uttryckte deras närstående svårigheter av tvärkulturella vård-
möten med sjukvården. Patienters närstående uttryckte olika uppfattningar om hur en 
kommunikation kan vara mellan patienter och sjuksköterskor. Patienters närstående tyckte 
att språket spelade en stor vikt om hur en kommunikation skapades. Dessa närstående var 
medvetna om att svårigheter i svenska språket kan vara ett hinder i deras upplevelser av 
tvärkulturella vårdmöten. Andra patienters närstående upplevde att sjuksköterskorna erbjöd 
meningsfull omvårdnad där patienters närstående kände sig värderade, respekterade och 
sedda. Patienters närstående uttryckte att sjuksköterskorna hade förmåga och kunskapar om 
hur vårdande kommunikation skapades trots att det fanns svårigheter i svenska språket. 
Vilket som ledde till att patienters närstående fick upplevelser av trygghet, säkerhet, lätthet, 
stöd och känna tilltro till vårdande kommunikation. Patienters närstående upplevde att 
sjuksköterskorna var professionella och stöttande i svåra situationer vilket gav dem en känsla 
av trygghet och självförtroende som ledde till en positiv upplevelse av vårdmöten (Tavallali, 
Jirwi & Kabir, 2015). 



7 

2.2.3 Sjuksköterskestudenters perspektiv på kommunikationen  

Sjuksköterskestudenter upplevde kommunikationssvårigheter när patienter inte talade ett 
gemensamt verbalt språk. Vården blev mekanisk för att studenterna inte kunde förklara i 
detalj vad som gjordes på grund av de språkliga barriärerna. Bristen på ett delat språk 
skapade problem och sjuksköterskestudenter uttryckte oro för begränsad information som 
lämnades till patienterna. Det saknades ett kommunikationssamspel och informationsutbyte 
mellan sjuksköterskestudenter och patienter vilket ledde till svårigheter att skapa en 
vårdande kommunikation. Sjuksköterskestudenter uttryckte rädsla för att göra misstag när 
de kommunicerade i tvärkulturella vårdmöten. Enligt en sjuksköterskestudent var 
kommunikationen en förutsättning för god omvårdnad. Missförstånd uppstod också för att 
sjuksköterskestudenter och patienter hade olika förförståelse. Tolk och närstående gjorde 
enligt sjuksköterskestudenter det möjligt att övervinna de språkliga barriärerna. Höga 
kostnader för professionella tolkar ledde enligt sjuksköterskestudenterna till att sjukhuset 
inte alltid hade råd att använda den tjänsten.  Ekonomiska hinder begränsade användning av 
professionell tolk enligt vissa sjuksköterskestudenter.  Sjuksköterskestudenter uttryckte att 
det var svårt med tolkningen via telefonen istället för att ha någon där i rummet. 
Sjuksköterskestudenter använde patienters närstående när det inte fanns en professionell 
tolk. Sjuksköterskestudenter upplevde en god kommunikation och kunde identifiera 
patienters behov när de använde patienters närstående som tolk.  En del av 
sjuksköterskestudenter upplevde hinder i att skapa relation och vårdande kommunikation 
med patienter när närstående användes som tolk. Det fanns även en risk för selektivt 
informationsutbyte och att inte översättningen gjordes ordagrant av närstående (Jirwe, 
Gerrish & Emami, 2010). 

 

2.3 Lagar och styrdokument  

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och Patientslagen (SFS 2014:821) samt i 
Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2017) står det att 
patienterna har rätt till individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de 
metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Sjuksköterskorna ska kunna 
undervisa, kommunicera och informera patienter samt försäkra sig att patienter uppfattar de 
givna informationerna. Sjuksköterskorna är skyldiga att presentera individuell information 
till patienter när det gäller patienters hälsotillstånd. När språkskillnader blir vanligare i 
vården kan det leda till bland annat svårigheter för sjuksköterskor att arbeta efter 
kompetensbeskrivningen och detta kan leda till att sjuksköterskor bryter sig mot lagen. I 
ICN: S etiska kod för sjuksköterskor översatt av svensk sjuksköterskeförening (SFF, 2014) 
blir det tydlig i ett av kodens fyra områden att sjuksköterskor ska arbeta för 
befolkningsgruppers behov och tillfredsställa människors hälsa. I tillgång och tilldelning till 
vård ska sjuksköterskor arbeta för jämlikhet och rättvisa. I patientsäkerhetslagen (SFS, 
2010:659) står det att människor ska bli bemötta med respekt och omtänksamhet i vården. 
Vårdpersonalen har ett eget ansvar i att fullfölja och utföra arbetsuppgifterna. En skyldighet 
är att vårdpersonal ska anmälas till vårdgivare i de fall det funnits risk för vårdsskada eller 
andra situationer som kan återföras till en vårdsskada. Inom Hälso- och sjukvårdslag (SFS 
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2017:763, SFS 2018:821) har patienter rätt att få tolkhjälp vid språkliga barriärer för att 
kunna förstå information och hälsotillstånd.  

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Teoretiska perspektiv valdes utifrån Fredrikssons teori om vårdande kommunikation och 
Leiningers teori om transkulturellt och mångfald. Fredrikssons teori anpassade till arbetets 
syfte för att kommunikation och språk utgör grundförutsättningar i vårdandet och att kunna 
förstå patienternas upplevelse av lidande samt hälsa. Leiningers teori om mångfald och 
transkulturell kommunikation anpassade för att människans rörlighet och globalisering ökar 
i världen, inklusive Sverige. Detta kan innebära att sjuksköterskor och patienter har olika 
kulturellbakgrund och kan ha olika uppfattningar av vad det betyder att ge god omvårdnad.  

2.4.1 Vårdande kommunikation 

Enligt Fredriksson (2017) är vårdande kommunikation en kommunikation mellan 
sjuksköterskor och patienter som har i syfte att uppnå hälsa och lindra lidande. Vårdande 
kommunikation är inte endast en fråga om hur budskap förmedlas mellan sjuksköterskor och 
patienter, utan istället en kommunikation som har i sin ursprungliga betydelse att göra något 
gemensamt. Kommunikation i vårdvetenskap indelades i två aspekter, den instrumentella 
och den emotionella. Emotionell kommunikation är den kommunikation som innefattar 
respekt, tillit och tröst och som har syftet till att visa att patienterna förstått och för att skapa 
en tillitsfull atmosfär där patienter känner sig bekräftad och kan berätta sina upplevelser om 
sin sjukdom. Den instrumentella kommunikationen syftar till att få patienterna att förmedla 
objektiv information om exempelvis sin sjukdom och behandling, i syftet att minska ångest 
eller förbereda patienterna till behandlingen.  

Vårdande kommunikation är synlig på tre olika sätt: relationell, narrativ och etisk 
Fredriksson (2017). Med relationell kommunikation menar författaren den gemensamhet 
som skapas i förhållandet mellan sjuksköterskor och patienter. Narrativ kommunikation är 
den kommunikation där vårdaren lyssnar noga på patienternas berättelse om sin medicinska 
historia både i nutid och i framtiden samt berättar om den värld som patienterna lever i. 
Etisk kommunikation är den kommunikationen som bygger på respekt mellan sjuksköterskor 
och patienter. Den asymmetrisk och idealet om vårdaren och patienter kan bli svårt att 
upprätthålla vid kommunikationssvårigheter. I vårdandet räknas kommunikation och språk 
som grundförutsättningar för att förstå andras tankar och upplevelser av hälsa och lidande. 
Vårdande kommunikation kan utgöra ett medel och ett mål och upplyfter två huvudsakliga 
riktningar. Den ena, kommer från den holistiskhumanistiska traditionen som innebär 
ömsesidigheten i tolknings och problemlösningsprocess. Den andra är en 
dualistiskreduktionistisk riktning som innebär att förmedla objektiv information om en 
sjukdom, visa respekt för patienterna och att ge tröst. 
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2.4.2 Transkulturell kommunikation 

Transkulturell kommunikation enligt Leininger och Mcfarland (2002) är fokuserad på att ta 
emot idéer och förmedla budskap. Transkulturell kommunikation kan ske när personer från 
två eller flera kulturer kan komma överens med varandra, förstå, behandla och kommunicera 
med varandra samt genom att visa respekt för alla människor. För att minska risken för 
patienters missnöjde med omvårdnaden är det viktigt att sjuksköterskorna har kunskap om 
olika kulturer. Kunskap om olika kulturer fungerar som vägledning för sjuksköterskorna när 
de möter människor från andra bakgrunder än sin egen där det finns andra värderingar, 
idéer, och uppfattningar om omvårdnad, hälsa och ohälsa. Leiningers teori syftade till att 
studera den kulturella universaliteten och kulturella mångfalden som finns i den mänskliga 
omsorgen. Leininger ville hitta tillvägagångssätt för att hjälpa sjuksköterskorna att arbeta 
med kulturellt anpassad vård och menade att sjuksköterskorna bör vara medvetna om sina 
egna kulturer och ha kunskap om människors olika kulturer för att inte blir ”kulturblinda” i 
mötet med patienterna. För att ge en holistisk och professionell vård krävs bland annat 
kulturell kompetens från sjuksköterskorna. Transkulturell kunskap finns som en hjälp för 
sjuksköterskorna att arbeta med evidensbaserad kunskap för individer samt familjer i olika 
samhällen och institutionella sammanhang. Sjuksköterskor med bred kulturell kunskap kan 
upptäcka lämpliga sätt att tillhandahålla känslig, kompetent och ansvarsfull vård till familjer, 
individer och samhällsgrupper. 

 

2.5 Problemformulering  

Personer som kommer från andra länder och som inte talar svenska upplever brister i 
information i vården kring behandling och diagnos enligt Socialstyrelsen. Förklaringen kan 
ligga i både de kulturella och språkliga skillnaderna mellan sjuksköterskor och patienter men 
även att synen på vård, behandling och förväntningar kan skilja sig åt. Språkbarriärerna kan 
hindra kommunikationen och kan påverka patienters lindandeberättelse, samtycke, 
välbefinnande och inlärning. Tidigare forskning visar att när språkbarriär finns i vårdande 
kommunikation kan det leda till missförståelse, missförtroende och svårigheter för patienter 
att berätta sina upplevelser. Det vill säga att sjuksköterskor kan få otillräcklig information om 
patienters upplevelser av sjukdomen samtidigt som patienter kan få en missuppfattning om 
ohälsan och sjukdomstillståndet. Detta kan i sin tur leda till att patienter får otillräcklig 
omvårdnad, längre väntetider och att inte bli bekräftad. Språkbarriär kan leda till att 
patienter känner sig ohörd, diskriminerad och förnedrad. Tidigare forskning visar även att 
förväntningar hos patienter på tolkförmedlade vårdmöten var höga men blev inte uppfyllda. 
Problemet i vårdmötet uppstod när tolken var arrogant och oprofessionell samt brast i 
kunskap inom medicinsk ordanvändning och terminologi. Om transkulturell omvårdnads 
kunskap fattas kan det finnas stress relaterat till vårdmöten samt en kulturell konflikt mellan 
sjuksköterskor och patienter kan uppstå. Kommunikationssvårigheter kan skapa friktion, 
konflikt och fördomar. Enligt hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsens 
kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor står det att när språkskillnader blir 
vanligare i vården kan det leda till bland annat svårigheter för sjuksköterskor att arbeta efter 
kompetensbeskrivningen och detta kan leda till att sjuksköterskor bryter mot lagen. Eftersom 
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en god omvårdnad kräver en god kommunikation vill författarna i denna litteraturstudie 
skapa en ökad förståelse och kunskap för sjuksköterskors upplevelser av vårdande 
kommunikation vid språkliga barriärer. 

 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vårdande kommunikation vid språkliga 
barriärer. 

4 METOD 

Metoden som valdes i denna studie är litteraturstudie som är baserad på kvalitativa data från 
vetenskapliga artiklar. De kvalitativa artiklarna valdes eftersom arbetet utgår från 
upplevelser. Syftet med en kvalitativ metod är att framkalla en förståelse och fördjupning för 
det fenomenet som valdes (Friberg, 2012). Syfte med detta arbete är att belysa hur 
sjuksköterskor upplever vårdande kommunikation vid språkliga barriärer. Detta 
examensarbete är en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans 
(2002) som innebär att analysen sker i fyra steg. Första steget i analysen innebär att samla in 
relevanta vetenskapliga artiklarna som söktes fram genom de valda sökkriterierna och som 
svarade mot studiens syfte. I andra steget läses de valda vetenskapliga artiklarna upprepade 
gånger för att kunna hitta nyckelfynd. Nyckelfynd är ett citat som är relevant till arbetet och 
som svarar på arbetes syfte. I det tredje steget identifieras teman och subteman utifrån de 
nyckelfynden som valdes genom att identifieras likheter och skillnader i de valda artiklarna. I 
det sista steget beskrivs fenomenet. Enligt Friberg (2012), betyder en litteraturstudie att 
skapa en överblick över den kunskap som redan publicerad inom ett särskilt område utifrån 
systematiskt utvalda ord och texter, exempelvis forskningsartiklar inom ett begränsat 
område. Forsberg och Wengström (2016) skriver att det är svårt för enskilda sjuksköterskor 
att hålla sig uppdaterade med en stor mängd av publicerade vetenskapliga artiklar, men med 
en sammanställning av tidigare forskningsresultat blir det lättare för sjuksköterskor att ta del 
av relevant och aktuell forskning. 

 

4.1 Datainsamling och urval 

En litteratursökning gjordes av författarna i databaser för att hitta artiklarna som svarade 
mot syftet. Artiklar söktes via Mälardalens högskola bibliotekets databas. De databaser som 
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använde för att samla in datamaterial i denna uppsats var CINAHL och PUBMED, då dessa 
är inriktade på hälso och omvårdnadsvetenskap. Databas CINAHL Plus användes för att söka 
artiklar med inriktning omvårdnad. CINAHL innehåller vetenskapliga artiklar och språket är 
i huvudsak engelska. Sökord som har använts var exempelvis ”nurses”, immigrantpatients 
relations”, ”nurses experience”, communication”, ”immigrantpatients”, ”transcultural 
nursing”, ”language barriers”, ”caring conversation and encounters”. Sökorden har även 
använts tillsammans med de booleska sökoperatörerna AND och OR, för att begränsa 
sökningen (Östlundh, 2012) exempelvis ”caring in clinical communication AND language 
difficulties OR care encounters AND language barriers. Sökorden och avgränsningar 
presenteras i examensarbetessökmatris (Bilaga A). Vidare har använts Karolinska institutet 
(2019) ämnesordlista ”Svensk Mesh” som är en ordbok som stöd för att kunna hitta och 
översätta lämpliga ord från svenska till engelska som passade för examensarbetets syfte. 
Ordet ”Sjuksköterskor” söktes och synonym ordet som kom fram på engelska var till exempel 
health personnel, nurses, public health, nurse practitioners.  

Vid urvalet av artiklarna togs det hänsyn till ett antal inklusion- exklusions kriterier. 
Inklusionskriterier för urvalet av de vetenskapliga artiklarna var att artiklarna skulle vara 
skrivna mellan åren 2010 och 2018 för att kunna få aktuell och relativt ny forskning. 
Artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt skulle vara ”peer-reviewed”. Med ”peer-
reviewed” menas att artiklarna är granskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 
Friberg (2012) skriver att ”peer reviewed” och avgränsningar i databassökningar är en nyckel 
för att tillgång till den nya forskningen samt är av betydelse för att veta om artiklarna är 
vetenskapliga eller inte. Olsson och Sörensen (2011) skriver att ”peer- reviewed” betyder att 
artiklarna innan publicering i vetenskapliga tidskrifter eller liknande, bedöms av oberoende 
och akademiska granskare som är insatta i ämnet. Engelska språket valdes för att det 
behärskas av både författarna och för att det är det språk som vanligen används inom 
vetenskaplig forskning (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Ett ytterligare inklusionskriterie 
av de vetenskapliga artiklarna var att artiklarna skulle vara empiriska studier, utifrån 
sjuksköterskeperspektiv, publicerade inom ”nursing” området, och skulle handla om 
sjuksköterskors upplevelser av vårdande kommunikation med fokus på språkbarriärer. 
Eftersom examensarbetet utgick ifrån sjuksköterskors perspektiv exkluderades artiklarna 
som var skrivna ur patienters perspektiv, artiklar som utgår från kvantitativa metoder, 
medicinska artiklar samt artiklarna som inte var på engelska. Enligt Friberg (2012), är det 
viktigt att markera ”peer-reviews” i sökningen och att avgränsa sökningen för att hitta 
relevanta artiklar. 

Efter databassökningen hade 14 vårdvetenskapliga artiklar sparats i en mapp för att läsas 
igenom flera gångar för att se om de matchade och svarade på syftet. De sparade artiklarna 
skrevs sedan ut i pappersform. Efter dessa steg hade genomförts valdes tolv artiklarna ut som 
ansågs lämpande att använda till examensarbetet och dessa artiklar skrevs sedan in i en 
artikelmatris (Bilaga C). De andra två artiklarna som valdes bort hade lågt kvalitet och 
svarade inte på examensarbetes syfte. Endast engelska artiklar med tillgång till fulltext valdes 
ut samt artiklarna som hade blivit peer- reviewed. De valda artiklarna lästes och granskades 
utifrån kvalitetsgranskning enligt Friberg (2012). Detta kvalitetsgransknings protokoll 
innehåller JA/NEJ frågor (Bilaga B). ”Ja” svarade frågor räknades som en poäng medan 
”Nej” besvarade frågor fick noll poäng. Artiklarna rankades med låg, medel eller hög kvalitet 
beroende på hur många poäng de fick. I kvalitetsgranskningen räknades 0–5 som låg kvalité, 
6–9 som medelkvalité och 10–13 som hög kvalité. De 12 valda artiklarna har hög och medel 
kvalitet och granskningen presenteras i en kvalitetsgranskning tabell, se bilaga B. Forsberg 
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och Wengström (2016) skriver att litteratursökning ska ske med hjälp av att formulera 
sökord och databassökning och/eller manuell sökning kan användas. Med manuell sökning 
menar författaren att läsa i referenser i de valda vetenskapliga artiklar och att välja artiklar 
som handlar om samma ämne. Vissa artiklar i denna uppsats söktes manuellt, det vill säga 
att läsa referenser inom intresseområdet på artiklar och sedan söka vidare på andra artiklar 
som finns i referenser och berör ämnet. I denna uppsats har Google Scholar använt för att 
söka artiklar manuellt och för att få fram artiklar i fulltextdokument. Enligt Forsberg och 
Wengström (2016) är Google Scholar en webbsökmotor som är fritt tillgänglig och har 
vetenskaplig litteratur i fulltextdokument. 

4.2 Genomförande och analys 

De utvalda artiklarnas resultatdelar analyserades och genomfördes utifrån en beskrivande 
syntes enligt Evans (2002). Sammanställningen av artiklarnas resultat ger en djupare helhet 
och får inte ses som en sammanfattning av resultatet. Metoden enligt författaren utförs i fyra 
steg. Steg ett i analysen är datainsamling som är beskrivet i avsnitt 3.1. 
Steg två är att hitta och identifiera nyckelfynd. Artiklarna som valdes lästes igenom flera 
gånger för att få en helhetsbild, skapa en förståelse och hitta kärnan. En tydligare bild av de 
särskilda detaljerna för varje artikel skapades genom att läsa artiklarna flera gånger. I 
artiklarna markerades relevanta nyckelfynd via markeringspennor och artiklarna 
numrerades för att kunna identifiera resultat som svarar på syftet. Nyckelfynd enligt detta 
arbete är ett citat som är relevant till arbetet och som svarar på arbetes syfte. Med hjälp av 
översättningsprogram på google och ordböcker översättas vissa svåra engelska begreppet till 
svenska. För att kunna skilja ut nyckelfynden från de olika artiklarna, skrevs nyckelfynden 
ned på en form av papperslappar, sedan klippets lappar med nyckelfynden ut. Totalt erhölls 
127 relevanta nyckelfynden utifrån de 12 artiklarna. 
Steg tre är att identifiera olika teman. Detta gjordes genom att likheter och olikheter i de 
utvalda nyckelfynden jämfördes. Utifrån det skapades olika teman och subteman för att 
kunna få fördjupad förståelse av fenomenet. Två teman identifierades “möjligheter 
kommunikationen”, och “hinder i kommunikationen”. Totalt fem subteman kom fram utifrån 
dessa teman. I det sista steget beskrivs fenomenet genom att beskriva det utvalda temat, 
subtemat och nyckelfynden som artiklarna omfattar och förklaras i löpande text. De teman 
och subteman som framkom blev till rubriker i den löpande text och har hänvisar resultatet 
till ursprungsartiklarna för att ge en ökad trovärdighet. Citat som beskriver hur 
sjuksköterskor upplever vårdande kommunikation vid språkliga barriärer har plockats ut och 
använts i resultatet.  
 
Tabell 1: exempel på nyckelfynd, tema och subteman 

         Nyckelfynd              Tema    Subtema 
” Inviting the patient, 
instilling faith and hope; 
showing kindness, 
impartiality and compassion; 
creating a listening, and calm 
caring culture” “the nurse’s 
presence is vital…because it 
creates a sense of safety” 

  

 

Möjligheter i 
kommunikationen 

 

Betydelse av aktivt lyssnande.  

En tredje part som möjliggör den 
vårdande kommunikationen. 

Betydelse av kulturkompetens 
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4.3 Etiska överväganden  

Varje forskare bör följa Codex riktlinjer och lagar under forskningsprocessen (Codex, 2017). 
Ett forskningsetiskt perspektiv ska användas i reflekterandet över ett arbete. Detta innebär 
att arbetet ska vara sanningsenligt i resultatet, inte vara plagierat och vara fritt från fabrikat 
och förfalskning, samt att kunna vara rättvis i bedömning av den forskning som man 
bedriver. Forskaren är ansvarig för att kunna genomföra forskning med hög och god kvalitét 
samt att artiklar som användes är godkända och granskade innan publikation 
(Vetenskapsrådet, 2017). ”Peer-reviewed” artiklarna användes i detta arbete för att försäkra 
sig om att datamaterialet haft en god forskningsetik vilket också betyder att artiklarnas etiska 
övervägande har granskats. I arbetet användes vid refereringen APA- manualen systemet 
(American Psychological Association). Enligt Codex (2017) visar referenser vilka källor som 
informationen kommer ifrån vilket minskar plagieringen i examensarbetet.  

5 RESULTAT 

I nedanstående avsnitt presenteras resultatet i två teman ”möjligheter i kommunikationen” 
och ”hinder i kommunikationen” med sina respektive subtema, se Tabell 2.  

 

Tabell 2: Teman och subteman. 

                           Tema                    Subtema 

Möjligheter i kommunikationen Betydelse av aktivt lyssnande. 

En tredje part som möjliggör den vårdande 
kommunikationen.  

Betydelse av kulturkompetens. 

 Hinder i kommunikationen  Kommunikationssvårigheter som ett hinder. 

En tredje part som hindrar den vårdande 
kommunikationen. 
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5.1 Möjligheter i kommunikationen 

I det här temat ”möjligheter i kommunikationen” framkom tre subtema ”betydelse av aktivt 
lyssnande”, ”en tredje part som möjliggör den vårdande kommunikationen” och ” betydelse 
av kulturkompetens”. Sjuksköterskor upplevde hur lyhördhet och uppmärksamhet kan 
påverka på ett positivt sätt patienters välbefinnande och lindra lidande även vid språkliga 
barriärer. Relationen, förståelse och gemenskap mellan sjuksköterskor och patienter var 
viktigt. Sjuksköterskorna ansvarade för att skapa en god relation och ingjuta en upplevelse av 
hopp hos patienter. Samtidigt visade respekt, förtroende och motivation för patienter som en 
känsla för att visa att sjuksköterskorna brydde sig.   

5.1.1 Betydelse av aktivt lyssnande  

Sjuksköterskorna upplevde lyssnandets betydelse i samtalet mellan sjuksköterskor och 
patienter när de inte talade samma språk. Sjuksköterskorna menade att lyssna medan 
patienter berättade om sin lidande fungerade för att fånga upp problem, behov och begär i 
patienters berättelse (Degni, Suominen, Essen, Ei Ansari & Vehviläinen-Julkunen, 2012). 
Sjuksköterskorna menade att mänsklig kärlek samt aktivt lyssnande var idealiskt för att 
uppnå målet med kommunikation när patienterna talade ett annat språk. Sjuksköterskorna 
tog steget och inbjöd in till samtal med patienter och skapade samtidigt hopp, tro, lugn i en 
lyssnande miljö i samtalet. Sjuksköterskor ansvarade för att skapa en god relation och en 
ingjuta upplevelse av hopp hos patienterna. Samtidigt visades respekt, förtroende och 
motivation hos patienter som en känsla för att visa att sjuksköterskor brydde sig om dem. 
Sjuksköterskor menade även att detta kan i sin tur minska patienters lidande (Hemberg & 
Vilander, 2017). 

 Inviting the patient, instilling faith and hope; showing kindness, impartiality and 
compassion; creating a listening, and calm caring culture” “the nurse’s presence is 
vital…because it creates a sense of safety (Hemberg & Vilander, 2017, s. 825).  

Sjuksköterskorna upplevde att oavsett språkhinder kunde en god kommunikationsgrund 
skapas. Sjuksköterskor upplevde att patienterna var delaktiga, sedda och hörda i sin egen 
vård oavsett hinder som kunde uppstå vid kommunikationen. Aktivt lyssnande kunde visas i 
att sjuksköterskor vid samtalet höll patienters hand och detta skapade upplevelser av tro, 
hopp och kärlek hos patienter. På detta sätt upplevde sjuksköterskorna att patienter inte var 
ensamma i sitt lidande. Detta ledde till ökat välbefinnandet, förtroendet, trygghet och 
säkerhet hos patienter och kunde patienters lidande lindras. Enligt sjuksköterskorna var 
närvaron en viktig del i den vårdande kommunikationen för att kunna visa att sjuksköterskor 
alltid fanns där på plats och brydde sig om patienter. Därmed upplevde sjuksköterskorna att 
patienters lidande kunde lindras genom att sjuksköterskors närvaro kunde skapa en inre 
själslig och andlig känsla av gemenskap för patienter. Dessutom upplevde sjuksköterskorna 
att förtroende var som ett grundläggande mänskligt behov (Johnstone, Rawson, Hutchinson, 
& Redley, 2018; Hemberg & Vilander 2017). 

Sjuksköterskorna upplevde att en blandning av enkla ord, lättförstådd information och 
kroppsspråk underlättade kommunikationen med patienter med språkliga barriärer och 
gjorde kommunikationen mer effektiv. ”i try to speak standard language to the best of my 
ability, and i really have to pay attention to my choice of words” (Eklöf et al 2014, s. 147). 
Sjuksköterskorna menade att kommunikationen ändå blev begränsad och det fanns ett behov 
av hjälpmedel för att kunna få en helhetsbild och detaljerad information om patienter 
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(McCarthy et al, 2013; Plaza del Pino et al., 2013). Sjuksköterskorna tyckte att, för att kunna 
uppnå en vårdande kommunikation och förbättra kommunikationen mellan sjuksköterskor 
och patienter som inte talar samma språk, var kreativitet, verbal och icke verbal 
kommunikation en god kommunikativ strategi. Sjuksköterskorna upplevde att användning 
av kroppsspråk, ansiktsuttryck, gester och bilder som kunde förenklade kommunikationen 
vid språkhinder gjorde att informationsutbyte blev realistiskt (Coleman & Angosta, 2016; 
McCarthy et al, 2013; Hemberg & Vilander, 2017; Plaza del Pino et al, 2013). Enligt 
sjuksköterskorna kunde icke verbal kommunikation leda till ömsesidighet och förtroende 
samt en god känsla hos patienters välmående. Dessutom upplevde sjuksköterskorna att 
patienter var likväl sedda, uppmärksammad och bekräftad med bilder även när det fanns ett 
kommunikationshinder. Sjuksköterskorna upplevde att kroppsspråk var av stor vikt och 
betydelse för att skapa ett ömsesidigt och samspel i kommunikation. För att skapa en känsla 
hos patienter att sjuksköterskor ville hjälpa till talade sjuksköterskor och samtidigt tittade till 
patienter. Sjuksköterskornas syfte med att titta och tala ansikte mot ansikte till patienterna 
var att skapa en upplevelse av säkerhet och förtroende hos patienter (Alm-Pfrunder et al., 
2018) 

A friendly body language, a friendly voice, soft and friendly voice and calm voice-i think this is 
crucial in the care of non-native-speaking care seekers” “kindness is a universal language.. 
Kindness can be shown in different ways, even if you do not speak the same language (Alm-
Pfrunder et al, 2018, s. 3703).   

Sjuksköterskorna upplevde vikten av att använda några ord på de mesta kända språken i 
världen. Sjuksköterskorna menade att en upplevelse av trygghet kunde skapas hos patienter 
och familjer genom att ha kunskap om några ord och visa att man försökte kommunicera. 
Det kunde vara väldigt värdefullt att arbeta med en personal som pratade flera språk än 
engelska och svenska (Alm-Pfrunder et al., 2018).  

5.1.2 En tredje part som möjliggör den vårdande kommunikationen 

För att ge patienter individuellt anpassade vård, fånga upp patienters historia och skapa en 
vårdande kommunikation använde sjuksköterskorna professionella tolkar. Sjuksköterskorna 
upplevde i stort sett användning av professionella tolkar mest för objektivitet och för att få en 
helhetsbild av patienterna. Användning av professionella tolkar underlättade enligt 
sjuksköterskorna kommunikationen och gjorde det möjligt att skapa en god vårdande 
relation mellan sjuksköterskor och patienter vid språkliga barriärer. Sjuksköterskorna 
upplevde även att tolkar som hade personliga egenskaper som empati, objektivitet, 
känslighet, vänlighet och förmåga att sätta sig själva i patienters situation värderades. Detta 
ledde till goda förhållandet mellan sjuksköterskorna och patienterna (Eklöf et al, 2015; 
McCarthy et al 2013). Sjuksköterskorna upplevde att det var en fördel med tolkanvändning, 
eftersom tolken underlättade förståelsen av situationen genom att tolka både från 
sjuksköterskor och patienter. Därmed upplevde tolken av sjuksköterskorna som en resurs för 
att skapa en förtroenderelation mellan dem och patienterna (Rifai et al., 2018). 
Sjuksköterskorna upplevde att tolkens kontinuitet gjorde att patienters känslor förmedlades 
och kommunikationen blev mer öppen. Tolkens betydelse gjorde att sjuksköterskorna kunde 
lyssna på ett bättre sätt och bekräftar att patienter förstod samtalets innehåll genom att ta 
emot och svara på frågorna. Svårigheter för en kommunikation mellan sjuksköterskor och 
patienter när de inte talade samma språk gjorde att närstående och vänner användes som 
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tolk för att underlätta kommunikation (Englund & Rydström , 2012; McCarthy et al, 2013; 
Patriksson et al ,2017; Rifai et al 2018). 
 
Sjuksköterskorna upplevde att användning av informationsteknik som till exempel Google 
translate var ett bra kommunikationsstöd och hjälpmedel för att översätta något när 
sjuksköterskor och patienter inte talade samma språk. ”Google translate if you get stuck at 
some point, you know” (Patriksson et al 2017, s.250). Ibland fungerade informationstekniken 
som ett bra hjälpmedel för att sjuksköterskor kunde göra sig förstådd eller förstår patienters 
närstående. Sjuksköterskorna tyckte att informationstekniken var ett snabbt hjälpmedel för 
att omedelbart kommunicera med patienter (Patriksson et al., 2017).  

5.1.3 Betydelse av kulturkompetens 

Sjuksköterskorna beskrev att erbjudandet av kulturellkompetens vård var väldigt viktig för 
dem. Sjuksköterskorna lyfte upp vikten av uppmärksamheten på kulturella aspekter och 
behov samt praxis hos patienter som hade språkliga barriärer. Sjuksköterskornas ökade 
medvetenhet av sin egen kultur, ledde det till kunskapsutveckling och kulturkompetens. 
Sjuksköterskorna upplevde att vården med kommunikationssvårigheter patienter gjorde att 
sjuksköterskorna blev mer uppmärksamma till de individuella behoven hos patienter (Ian et 
al., 2015).  

 Interacting with different cultures in such stressful situations has taught me a lot about other 
cultures as well as our own” “it makes you be more aware of different cultures and the needs of 
the population we serve (Ian et al, 2015, s.259).  

 

Sjuksköterskor upplevde kulturskillnader i den kommunikationen med patienter från annan 
kultur exempelvis somaliska kvinnor. Det var svårt för de finska sjuksköterskorna eftersom 
de somaliska kvinnor brukade krama sjuksköterskorna som ett tack och medkänsla efter 
behandlingen. Sjuksköterskorna beskrev att träffa patienter med annat kulturursprung var 
som möjlighet för sjuksköterskorna att bygga upp relationer och att förstå deras kultur 
(Degni et al., 2012). 

In the beginning, many of us were embarrassed in hugging the Somali women. When the 
women came in, they just came into your hands and did the same when they went out. We 
Finns, we are not used to hugging our patients neither other people in our private life (Degni 
et al, 2012, s. 336). 

Sjuksköterskorna önskade tillhandahålla en kulturellkompetens vård för patienterna som 
hade olika kulturursprung för att kunna erbjuda kulturell anpassade vård.  Enligt 
sjuksköterskorna var det viktigt att inkludera kulturella överväganden i patienters vård för 
att kunna utföra en god vårdande kommunikation. Sjuksköterskor beskrev kulturskillnader i 
patienters familjs storlek och behovet av medvetenhet av kulturella kompetenser relaterade 
till att tillhandahålla sjukvården och samtidigt visa respekt för denna patientgrupp ” there is 
a universal language of ”i am here for you, what can i bring you ” its important to try to make 
them these patients as comfortable as possible…” (Coleman & Angosta, 2016, s. 684). 
Sjuksköterskorna uttryckte att patienters familj och deras kultur hade stor betydelse för 
patienter. Sjuksköterskor uttryckte önskan att erbjuda emotionell vård genom att möta 
patienter och familjens behov. En del sjuksköterskor ansåg att det fanns kulturskillnader 
inom vården men att mer program och utbildning kan öka kulturell kompetens som tidigare 
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har ignorerats. Sjuksköterskornas eget behov av mer utbildning om hur man tillhandahåller 
kulturellt omvårdande var betydelsefull (Coleman & Angosta, 2016).  

5.2 Hinder i kommunikationen 

I det här temat ” hinder i kommunikationen” framkom två subtema 
”kommunikationssvårigheter som ett hinder” och ”en tredje part som hindrar den vårdande 
kommunikationen”. Sjuksköterskorna upplevde hur kommunikationssvårigheter och 
hjälpmedel exempelvis tolken och patienters närstående påverkade den vårdande 
kommunikationen på ett negativt sätt. Sjuksköterskor upplevde bristande förståelse, 
gemenskap och det var svårt att bedöma ohälsa hos patienter samt erbjuda vård när de inte 
kunde uttrycka lidande på grund av språkbarriär. 

5.2.1 Kommunikationssvårigheter som ett hinder 

Sjuksköterskorna upplevde svårigheter att kommunicera och förstå patienter när 
sjuksköterskorna och patienterna inte talade samma språk (Degni, Suominen, Essen, Ei 
Ansari & Vehviläinen-Julkunen, 2012; McCarthy, Graham & Tuohy, 2013). 
Kommunikationen blev begränsad och sjuksköterskorna hade svårigheter att förstå 
patienters lidandeberättelse samt sjukdomshistoria. Dessutom hade sjuksköterskorna svårt 
att förstå patienters smärtbeskrivning samt symtomen, vilket ledde till att sjuksköterskorna 
inte kunde ge rätt bedömning. Sjuksköterskorna upplevde sig obekväma i dessa situationer 
där kommunikationssvårigheter uppstod, eftersom de ville hjälpa patienter men inte visste 
vad att börja med för typ av hjälp för patienterna. Sjuksköterskorna upplevde att 
språkligabarriärerna gjorde att kommunikationsprocessen stördes och gjorde det svårt att 
erbjuda anpassade hjälp för patienter (McCarthy et al., 2013) 
 

Can’t get a history… [Or] get a true picture, it’s completely distorted. In the case of assessment 
and seeing how they [the patient] are improving…I find it a guessing game really. “a 
gentleman who was badly beaten and [the nurse would ask] “no pain” ...but he [the patient] 
didn’t understand what we were asking (McCarthy et al, 2013, s.337).  

 
Sjuksköterskorna upplevde svårigheter med att kommunicera med patienters närstående på 
svenska och det begränsade närståendes engagemang samt delaktighet i patienters vård 
(Patriksson, Berg, Nilsson, & Wigert, 2017). Sjuksköterskorna upplevde språkbarriärer som 
en av kommunikationsutmaningarna eftersom några patienters närstående som följde med 
till sjukvård inte kunde tala svenska alls eller inte särskilt bra. Sådana problem ledde ibland 
till att sjuksköterskorna upplevde ett vårdande kommunikationshinder. Sjuksköterskor 
kunde inte vara säkra på att deras instruktioner om behandlingen hade blivit förstådda. De 
upplevde även oro för att patienter inte fick tillräckligt med vård och behandling som de 
behövde, detta var på grund av kommunikationssvårigheterna (Englund, & Rydström, 2012). 
En sjuksköterska menar att, missförstånd mellan sjuksköterskor och patienter orsakat på 
grund av språkbarriären (Plaza del Pino, Soriano & Higginbottom, 2013).  
 

[…] There is no good communication, there is a great distance and sometimes I understand 
nothing”. “…first i need to understand you, at least so we can talk, because if do not 
understand you, it is very difficult to explain things (Plaza del Pino et al, 2011, s. 5). 



18 

 
Manga gånger önskade sjuksköterskorna sig att de kunde kommunicera, skapa en relation 
och ge god vård, behandling samt att kunna erbjuda respekt och förståelse trots 
kommunikationssvårigheterna. Samtidigt upplevde de oro och ansträngning när de vårdade 
patienter som inte kunde tala samma språk, eftersom sjuksköterskorna upplevde det svårt att 
bedöma ohälsa hos patienter och erbjuda vård när patienterna inte kunde uttrycka sitt 
lidande på grund av språkbarriärer (Coleman & Angosta, 2016). Sjuksköterskor upplevde det 
svårt att skapa en relation med patienter som inte talade samma språk. Sjuksköterskor 
uttryckte att patienter inte hade tillit till någon samt kände sig främmande i den världsdel de 
bor i (Degni et al., 2012) 

Sjuksköterskorna upplevde vård av icke engelsktalande patienter mer tidskrävande på grund 
av kommunikationssvårigheter. Sjuksköterskorna beskrev vård av icke engelsktalande 
patienter som ”svår” och ”frustrerande” samt att vid resursbrist spenderades mer tid hos 
dessa patienter. Detta för att kommunikationen tog längre tid på grund av språkbarriärer. 
Några sjuksköterskor upplevde, att de spenderade mycket tid hos icke engelsktalande 
patienter vilket orsakade stor frustration. Sjuksköterskor upplevde att det tog dubbelt så lång 
tid för att kunna få ihop patienters berättelse än tiden som togs med patienterna som pratade 
samma språk som sjuksköterskor. Det var frustrerande att vänta på att allt var översatt och 
det gjorde att vistelsen och interaktioner med de här patienterna tog mycket längre tid. Detta 
kunde i sin tur påverka sjuksköterskors produktivitet och förmåga att effektivt ta hand om 
flera patienter. Det fanns inte tillräckliga resurserna för att hjälpa sjuksköterskor att 
kommunicera med patienter med språkliga barriärer. Enligt sjuksköterskorna utmanade dem 
att vara bättre samordnare inom patientvården. Möjligheten att vara skickliga i tidshantering 
var avgörande eftersom vården för patienter som inte talade samma språk som 
sjuksköterskor skulle kräva mera tid när man förklarade och berättade om behandlingsplaner 
för patienter (Ian, Nakamura-Florez & Lee, 2015). Enligt sjuksköterskorna skulle dagens 
arbete fördelas med hänsyn till att mera tid ska spenderas hos patienter som har språkliga 
barriärer. Detta ledde till att sjuksköterskorna verkligen planerade sitt skifte med andra 
sjuksköterskor. Sjuksköterskorna försökte att göra sitt bästa men de förstod inte patienternas 
familjedynamik. Sjuksköterskor önskade att skapa en god relation och ett förtroende hos 
dessa patienter på samma sätt som patienter som talade engelska (Coleman et al., 2016). 
Sjuksköterskor uttryckte irritationer över att de var tvungna att spendera mera tid med 
familjer med barn som hade språkliga barriärer (Englund & Rydström, 2012). 

5.2.2 En tredje part som hindrar den vårdande kommunikationen 

Sjuksköterskorna upplevde användningen av både formella och informella tolkar som hinder 
patienter att berätta sitt lidande. Sjuksköterskorna uttryckte bristen på tolkens kontinuitet 
och tolkens oförmågor att förstå sjuksköterskorna samt den medicinska terminologin som 
hindrade i den vårdande kommunikationen. Sjuksköterskornas eget intresse var att lära sig 
använda tolk på ett effektivt sätt vilket var som en utmaning som gjorde att sjuksköterskorna 
uppmärksamma i mötet med patienter som talade annat språk (McCarthy et al., 2013). 
Sjuksköterskorna upplevde att professionella tolkar hade svårigheter att respektera 
sekretessregler och i dessa fall skrev avvikelser rapport till administrationen. 
Sjuksköterskorna upplevde att tolkarna hade otillräcklig förståelse för det svenska språket 
och detta påverkade kvalité på tolkningen. Dessutom blev samtalet ibland stört för att 
sjuksköterskorna upplevde att tolkarna blev ointresserade, suckade, tittade på telefonen eller 
klocka, såg förvirrade ut eller tappade fokus. Sjuksköterskorna berättade om incidenter där 
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tolkarna var inkorrekta i tolkningen och svarade på frågor från patienter utan att lyssna på 
sjuksköterskorna. (Rifai, Janlöv, & Garmy, 2018).  

Well, I kind of felt locked out from the conversation, I have to say. I noticed that the 
interpreter asked questions to the mother, and mother answered and dialogue arose between 
them while I was just sitting there and then I noticed that they were not talking about what I 
had said but something else (Rifai et al, 2018, s. 578). 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av korrekt sätt att kommunicera, eftersom förhållandet 
mellan patienter och sjuksköterskor är betydelsefullt. Sjuksköterskor riktade sin 
kommunikation direkt till patienter genom tolken, även om patienter ofta riktade sitt tal till 
tolken (Eklöf, Hupli, & Leino-Kilpi, 2015). Vidare upplevde sjuksköterskorna att 
tolkanvändning kunde leda till ett komplicerad förhållandet mellan sjuksköterskor och 
patienter. Sjuksköterskorna upplevde att vissa tolkar brast i tystnadsplikten, var nervösa, att 
det fanns en monotoni i samtalet som påverkade förhållandet negativt. Tolkanvändning 
kunde öka mängden av arbetet som utfördes av sjuksköterskorna. Dessutom upplevde de att 
beställning och tillgänglighet av tolk visade sig vara utmanande och tidskrävande. 
Sjuksköterskorna upplevde att tillgång till tolktjänsten via telefon var svår och ökade deras 
arbetsbelastning. Sjuksköterskor uttryckte att tillgängligheten av tolkar också var 
problematiskt, särskilt i omedelbara situationer. Dålig tillgänglighet hindrade användningen 
av samma tolk i återkommande möten, vilket gav upphov till problem med kontinuitet och 
förtroende (Eklöf et al., 2015). Sjuksköterskorna uttryckte att användning av telefontolk var 
bättre när patienterna inte ville visa deras identitet eller var osäkert för tolkens tystnadsplikt. 
Enligt sjuksköterskorna ledde telefontolkning till dålig kommunikation och missförstånd, 
eftersom det saknades nyanser i samtalet. Sjuksköterskorna upplevde även att personal 
användes som tolk när det inte fanns något val och personal hade svårt för att hålla fast vid 
sina arbetsuppdraget vid sådana situationer (Alm-Pfrunder, Falk, Vicente, & Lindström, 
2018; Patriksson et al 2017). Kommunikationssvårigheter gjorde att sjuksköterskorna 
använde andra patienter och besökare som tolkar för att ge tillräcklig förståelse och för att 
kunna tillgodose patienters grundläggande behov (Alm-Pfrunder et al, 2018; 
Plaza del Pino et al 2013). 
 
Enligt sjuksköterskorna, var nackdelen med att använda närstående eller vänner som tolk, att 
de ibland behöll information ifrån patienter av rädsla för att tala om situationen som den var. 
Sjuksköterskornas budskap kanske inte blev översätt korrekt eller missförstått av den 
närstående (Englund & Rydström , 2012; Patriksson et al 2017). Sjuksköterskorna upplevde 
frustration över när barn användes som tolkar och det var olämpligt för att barnen inte 
förstått samtalets innehåll (Degni et al., 2012) 
 

[…] the more frustrating and hopeless situations are the use of these women’s 8 to 10 years 
old kids or 11 to 16 years old teenagers, who compare with their mothers speak better Finnish 
but do not know what we are really talking about (Degni et al., 2012, s. 336).  

 
Sjuksköterskorna upplevde användning av närstående som tolk och detta var emot 
sjuksköterskornas önskan. Sjuksköterskorna beskrev att använda närstående som tolkar 
orsakade osäkerhet för att tolkningen inte blev ordagrant. Sjuksköterskorna undvek också att 
använda barn som tolk på grund av barnens sårbarhet och att barnen kanske inte förstod 
samtalets innebörd. Enligt sjuksköterskorna användes Google translate och smarttelefoner 
som ett hjälpmedel hos både patienterna och sjuksköterskor för att undvika 
kommunikationssvårigheter vid språkliga barriärer. Sjuksköterskor upplevde att användning 
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av Google translate och smarttelefoner blev mer som ett hinder och tog tid från bedömningen 
istället för att stödja bedömningen. Dessutom glömdes telefonen vid bemötande av patienter 
och det var inte lätt att ta reda på vilka språk som patienter pratade samt svårigheterna med 
att använda den här typen av teknik (Alm -Pfrunder et al., 2018).    

6 DISKUSSION 

I nedanstående avsnitt diskuteras resultatet i förhållande till bakgrunden, tidigare forskning, 
lagar och styrdokument samt det valda teoretiska perspektivet. Metoden som valdes 
diskuterades i Metoddiskussionen och etiska förhållningssättet diskuteras i etiskdiskussion. 
Författarnas egna resonemang till detta arbete presenteras även i resultatdiskussionen.  

6.1 Resultatdiskussion  

I resultatet framkom det att en vårdande kommunikation kan uppnås vid språkliga barriärer 
genom ett aktivt lyssnande. Med aktivt lyssnande kunde sjuksköterskorna skapa förtroende, 
gemenskap och tillit medan patienters lidandeberättelse uppmärksammades. 
Sjuksköterskorna upplevde vikten av att lyssna, visa empati, respekt och medkänsla för 
patienter vid språkliga barriärer. Detta ledde i sin tur till att patienter kände sig delaktiga i 
samtalet och väckte öppenhet för patienter att berätta mera om sitt lidande. Detta resultat 
styrker målet med vårdande kommunikation som har för syfte att uppnå hälsa och lindra 
lidande.  I bakgrunden beskriver Berg (2014) att vårdande kommunikation skapas genom att 
sjuksköterskorna är aktiva lyssnade, lyhörda och uppmärksamma på det som patienter vill 
uttrycka. Fredriksson (2017) skriver att narrativ kommunikation skapas när vårdaren lyssnar 
noga på patienternas berättelse om sin historia och berättelse om den världen som 
patienterna lever i. I resultatet framkom det även att sjuksköterskorna upplevde att närvaro 
ökade patienters välmående för att sjuksköterskorna fanns där på plats och brydde sig om 
patienterna. Närvaron ledde i sin tur till gemenskap, säkerhet och trygghet och samtidigt 
lindrade det patienternas lidande. Patienters lidande kan lindras för att sjuksköterskornas 
närvaro skapar en inre, själslig och andlig upplevelse av gemenskap. Patienterna blir 
bekräftade med respekt, integritet och värdighet som leder till patienters välmående och en 
bättre tillvaro. Fredriksson (2017) beskriver att när sjuksköterskorna skapar en relation finns 
det utrymme för patienterna att uttrycka sina problem och behov.  Med relationell 
kommunikation menar författaren den gemensamhet som skapas i förhållandet mellan 
sjuksköterskor och patienter. I patientssäkerhetslagen (SFS, 2010:659) och ICN: S etiska kod 
för sjuksköterskeförening (SFF, 2014) står att patienter ska bli bemötta med omtänksamhet 
och respekt i vården samt sjuksköterskorna ska arbeta för patienters behov och tillfredsställa 
patienters hälsa.  

I resultatet framkom det att sjuksköterskor använde effektiv kommunikationsförmåga 
exempelvis enkla ord, lättförstådd information, kroppsspråk, ansiktsuttryck, gester och 
bilder för att underlätta kommunikationen med patienter med språkliga barriärer. Detta kan 
leda till ömsesidighet och förtroende och ger en känsla att sjuksköterskor är där för 
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patienternas skull. Patienterna känner sig sedda, uppmärksammade och bekräftade med 
bilder även när det finns kommunikationssvårigheter. Hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS1982:763) påpekar att sjuksköterskorna ska hitta sätt för att kommunicera, undervisa 
och informera patienter samt försäkra sig att patienter uppfattar den givna informationen. 
Hanssen (2005) beskriver kroppsliga uttryck som ett sätt att förmedla andras upplevelser, 
tankar och känslor. Ordlösa tekniker som exempelvis gester, bilder, ansiktsuttryck, rörelse, 
kroppshållning, gör att kommunikation underlättas i de fall där det finns en språklig barriär. 
Dessutom framkom det i resultatet att sjuksköterskorna upplevde användning av 
informationsteknik som exempelvis Google translate som ett bra kommunikationsstöd och 
hjälpmedel för att översätta något när sjuksköterskorna och patienterna inte talar samma 
språk. Detta relateras till Sobel och Metzler Sawin (2016) som skriver att patienterna 
upplevde att sjuksköterskornas vilja att vara behjälpliga och hitta på saker för att underlätta 
vårdande kommunikation kan påverka de språkliga barriärerna på ett positiv sätt och hjälpa 
till att överbygga språkbarriären.  

I resultatet kan vi se att sjuksköterskorna upplevde användningen av tolk och närstående 
som ett stöd för att skapa en vårdande kommunikation.  Jirwe, Gerrish och Emami (2010) 
skriver att tolk och närstående möjliggjorde att övervinna de språkliga barriärerna. 
Närstående och professionella tolkar var enligt sjuksköterskorna ett nödvändigt hjälpmedel 
för att skapa en relation med patienterna samt att skapa en vårdande kommunikation. 
Fredriksson (2017) hävdar att ömsesidighet bygger relationen och patienter lär sig ”att ge” 
och ”ta emot” och det ska inte uppfattas som självklart.  Vidare skriver författaren att en etisk 
kommunikation betyder kommunikationen som bygger på respekt mellan sjuksköterskor och 
patienter.  Återkommande i resultatet framkom att tolk som har personliga egenskaper som 
empati, objektivitet, känslighet, vänlighet och förmåga att sätta sig själv i patienters situation 
värderades, liksom att de hade en positiv effekt på förhållandet mellan sjuksköterskorna, 
patienterna och tolken. Tolken var enligt sjuksköterskor den andras röst och gjorde det 
möjligt för en fungerade vårdande kommunikation. Inom Hälso- och sjukvårdslag (SFS 
2017:763, SFS 2018:821) har patienter rätt att få tolkhjälp vid språkliga barriärer för att 
kunna förstå information och hälsotillstånd.  

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde att erbjudandet av 
kulturellkompetens vård var väldigt viktigt för dem i vårdmöten med patienter som talade 
annat språk. Genom att öka den kulturella medvetenheten, utvecklar sjuksköterskorna 
kulturell kunskap och blir mer uppmärksamma på de individuella behoven hos dessa 
patienter. Alpers (2018), Eide och Eide (2009) och Leiningar och Mcfarland (2002) 
framhåller att kunskap om olika kulturer är av betydelse i möte med människor från andra 
bakgrunder som har olika idéer, uppfattningar om omvårdnad och värderingar. För att 
minska risken för patienters missnöjde med omvårdnaden är det viktigt att sjuksköterskorna 
har kunskap om olika kulturer. Brist på förståelse och kunskap av andras kulturer och deras 
nyanser kan leda till missförstånd. Sjuksköterskor med bred kulturell kunskap kan upptäcka 
lämpliga sätt att tillhandahålla känslig, kompetent och ansvarsfull vård till familjer, individer 
och samhällsgrupper. Samtalet om hälsa med patienter från olika kulturer bör inte vara 
ensidigt. Kulturella synvinklar påverkar förklaringsmodeller som används för fenomenet 
sjukdom och påverkar hur man ser på hälsa, smärta, kropp och hur man tolkar symtom. 
Sjukvårdpersonalen kan få svårigheter att förstå, bedöma och ta hand om patienter med 
annorlunda kulturbakgrund. I likhet med Alpers (2018), Eide och Eide (2009) och Leiningar 
och Mcfarland (2002) har studenterna under sina sjuksköterskeutbildningar och 
verksamhetsförlagda utbildning skaffa sig kunskap om olika kulturer som kan nyttjas i mötet 
med patienter som kommer från olika länder och som har olika kulturbakgrund.  
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Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna upplevde svårigheter att kommunicera och 
förstå patienter när sjuksköterskorna och patienterna inte talade samma språk.  Detta 
resultat kopplas till Jirwe, Gerrish och Emami (2010) som framhävda att vården blev 
mekanisk för att sjuksköterskestudenterna inte kunde förklara i detalj vad som gjordes på 
grund av de språkliga barriärerna. Bristen på ett delat språk skapade problem och 
sjuksköterskestudenterna uttryckte oro för begränsat information som lämnades till 
patienterna. Det saknades ett kommunikationssamspel och informationsutbyte mellan 
sjuksköterskestudenter och patienter vilket ledde till svårigheter att skapa en vårdande 
kommunikation. Hanssen (2005) hävdar att kommunikationsproblem kan uppstå när 
sjuksköterskor och patienter inte talar gemensamt språk som kan leda till missförstånd. 
Detta resultat kan även relateras till Farahni et al (2011), Lor et al (2016), Rydström och 
Englund (2015), Sobel och Metzler Sawin (2016), Steinberg et al (2016) och Tavallali, Jirwi 
och Kabir (2015), som skriver att när patienterna uppsökte vårdinrättningar uppstod 
kommunikationssvårigheter vilket ledde till att patienterna inte kunde uttrycka sina behov. 
Det var svårt för patienter att berätta om sina problem och behov samt svårt att följa upp 
med behandlingsplaner. Närstående till patienter tyckte att språket var av stor betydelse för 
att uppnå en god vårdande kommunikation. Språket är av stor vikt för att kunna bo i det land 
man kommer till. Närstående till patienter upplevde frustration med vården för att 
kommunikationen var ett hinder. Detta ledde ibland till missförstånd till exempel om hur 
medicinen skulle användas. Språkbarriärerna gjorde att närstående till patienter med 
kommunikationssvårigheter kände sig förnedrade och diskriminerade. Dessutom kunde 
närstående till patienter som var missnöjda med vården inte göra en anmälan på grund av 
språksvårigheterna. Vårdmötet påverkades och chansen att få hjälp kunde minska på grund 
av språksvårigheterna. Författarna till denna uppsats har genom analysen märkt att som 
blivande sjuksköterskor är förförståelse och kritisk reflektion nödvändigt i de fall där 
språkliga barriärer gör att patienter inte kan uttrycka sina problem och behov. 
Sjuksköterskor är skyldiga att arbeta enligt hälso- och sjukvårdslag som bland annat kräver 
att alla patienter ska få en lika god vård oavsett förutsättning. Fredriksson (2017) beskriver 
att det asymmetrisk och idealet kommunikationen kan bli svårt att upprätthålla vid språkliga 
barriärer där patienter har kommunikationssvårigheter.  

I resultatet kan vi se att sjuksköterskorna upplevde att bristen på tolkars kontinuitet och 
oförmågor att förstå sjuksköterskorna och patienter hindrade den vårdande 
kommunikationen. Farahni et al (2011), Jirwe, Gerrish och Emami (2010) och Rydström och 
Englund (2015) anser att tolken var i vägen och gjorde det svårt att skapa en relation och en 
vårdande kommunikation med sjuksköterskor. Denna ledde i sin tur till att patienter inte 
litade på tolken. Patienterna saknade förtroende för tolken och kände oro över om tolken 
hade tystnadsplikt samt osäkerhet om tolken gjorde rätt översättning. Återkommande i 
resultatet framkom även att sjuksköterskorna upplevde att det var olämpligt att använde 
barn som tolk. Sjuksköterskor uttryckte att barn var sårbara när de användes som tolk. En 
del sjuksköterskestudenter upplevde hinder i att skapa en vårdande kommunikation med 
patienter när närstående användes som tolk. Det fanns även en risk för selektivt 
informationsutbyte och att inte översättningen gjordes ordagrant av närstående. Krupic, 
Hellström, Biscevic, Sadic och Fatahi (2016) beskriver patienternas upplevelser när 
patienternas närstående involverade som tolkhjälp i vården. Många närstående hade svårt att 
vara neutrala och kunna tolka korrekt. Detta påverkade i sin tur den vårdande 
kommunikationen. Fredriksson (2017) skriver att narrativ kommunikation skapas när 
vårdaren lyssnar noga på patienternas berättelse. Därmed kan det bli svårt för patienters 
berättelse att komma framme när tolken står som hinder i kommunikationen. 
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6.2 Metoddiskussion 

Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vårdande 
kommunikation vid språkliga barriärer. En litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes som 
lämplig metod som besvarar syftet i detta examensarbete. Olsson och Sörensen (2011) 
beskriver att en kvalitativ metod används för att skapa en helhetsförståelse av ett specifikt 
fenomen. Enligt Friberg (2012) betyder en litteraturstudie att skapa en överblick över den 
kunskap som redan är publicerad inom ett särskilt område utifrån systematiskt valda ord och 
texter, exempelvis forskningsartiklar inom ett begränsat område. Studenterna valde 
medvetet att endast söka efter artiklar med kvalitativa design. Kvantitativa artiklar var inte av 
intresse i denna studie.  Enligt Evans (2002) deskriptiv syntesmetod analyserade och 
genomfördes de valda vetenskapliga artiklarna. Analysen genomfördes i fyra steg för att 
kunna få en fördjupad förståelse av sjuksköterskors upplevelser. Studenterna hade fattat ett 
beslut att göra en litteraturstudie och valt vetenskapliga artiklar med intervjuer som metod. 
Studenterna ansåg att intervjubaserad artiklar gav en ökad förståelse samt en helhetsbild av 
upplevelser av verkligheten. Dessa kvalitativa artiklar är även att betraktas som primärkällor 
vilket kändes viktigt för oss. Vi är medvetna om att arbetet skulle ha gjort på annorlunda sätt 
exempelvis genom en litteraturöversikt. Detta kräver dock mer tid för att kunna göra mer 
djuplodande, utökade sökningar. Kvalitetskriterier som trovärdighet, giltighet och 
överförbarhet användas för att få en god kvalitet på examensarbetets metod. 

Trovärdighet betyder att resultat av studien kan göras om på ett liknande sätt för att få 
samma ursprungresultat (Polit & Beck, 2012). Två referensdatabaser användes i 
examensarbetet när datainsamling gjordes: Cinahl plus och Pubmed. Dessa användas 
eftersom de innehåller vetenskapliga artiklar inom hälso och omvårdnadsvetenskap område 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Användningen av dessa två databaser ansåg tillräckligt 
för att få svar på examensarbetets syfte. Sökorden som använts var exempelvis” nurses”, 
immigrant patients relations”,” nurses experience”, communication”,” immigrant patients”,” 
transcultural nursing”,” language barriers”,” caring conversation and encounters”. Sökorden 
har även använts tillsammans med de booleska sökoperatörerna AND och OR för att 
begränsa sökningen och för att hitta det mest relevanta artiklarna (Östlundh, 2012). 
Ämnesordlista ”Svenska Mesh” har använts i examensarbetet för att kunna översätta 
lämpliga ord från svenska till engelska och hitta ord som passade examensarbetets syfte 
(Karolinska institutet, 2019). Sökoperatören NOT undveks att använda vid sökningen. Enligt 
Willman et al. (2011) användningen av sökoperatörer NOT kräver försiktighet och bör endast 
använda om författarna är väl medvetna om vad som händer vid användningen av NOT. Det 
kan leda till att flera artiklar än vad som önskas exkluderas vid användningen av NOT. Efter 
databassökningen hittades 12 vårdvetenskapliga artiklar som sparades i en mapp på datorn 
för att läsas igenom flera gånger.  De sparade artiklarna skrevs sedan ut i pappersform. 
Artiklarna som inte var relevanta för examensarbetets syfte exkluderades då olika 
avgränsningar användes. Dessa var att artiklarna skulle vara ”Peer-reviewed”, vilket innebär 
att artiklarna är granskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter.  Artiklarna skulle vara 
publicerade mellan 2010–2018, skrivna på engelska och handla om sjuksköterskors 
upplevelser av vårdande kommunikation med språkliga barriärer. Inkluderingskriterier som 
användes var att artiklarna var skrivna ur sjuksköterskors perspektiv samt att det var 
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kvalitativa artiklarna. Eftersom examensarbetet utgick ifrån sjuksköterskors perspektiv 
exkluderades artiklarna som skrivna ur patienters perspektiv, artiklarna som utgår ifrån 
kvantitativa metoder, medicinska artiklar från arbetet samt artiklarna som inte skrivna på 
engelska. Artiklarna lästes och granskades utifrån kvalitetsgranskning enligt Friberg (2012). 
Några artiklar exkluderades eftersom de fick en låga poäng vid kvalitetsgranskningen. Några 
citat användes från artiklarnas resultat för att förstärka sjuksköterskors upplevelser och för 
att undvika egna tolkningar och uppfattningar från originella texter. Dessa uppfyllda kriterier 
gav en ökad trovärdighet till examensarbetet.  
 
Giltighet betyder att resultatet av studien ska vara tillförlitlig och inte skrivas av egna 
tolkningar (Polit & Beck, 2012). Egna uppfattningar, förståelser och tolkningar skall undvikas 
för att uppnå en hög tillförlitlighet i examensarbetet (Evans, 2002). Nyckelfynden som 
utvaldes utifrån de valda vetenskapliga artiklarna var tydliga att uppfatta och utifrån de 
kunde temana och subtemana identifierades under analysen. De valda temana och 
subtemana omformulerades flera gånger så de svarade på examensarbetets syfte och stämde 
överens med textinnehållet. Studenterna har numrerat de utvalda artiklarna samt de utvalda 
nyckelfynden numrerade med samma siffra som artiklarna har för att underlätta för 
studenterna att gå tillbaka till grundkällan för att se till att teman, subteman och 
nyckelfynden följde sammanhang. För att undvika felöversättning från engelska till svenska, 
lästes artiklarna igenom flera gånger av båda författarna. När det var svårt att förstå vissa 
begrepp och meningar användes engelska till svenska ordbok vilket ökade tillförlitligheten i 
examensarbetet. Google översättning undveks i arbetet eftersom risken för felöversättning är 
stor och gör att kvalitén på arbetet blir sämre. Examensarbetet är skrivet av två författare. 
Efter en djup diskussion mellan författarna kom man överens om vilka av de identifierade 
temana som bäst skulle svara mot uppsatsens syfte, vilket gjorde att tillförlitlighet i 
examensarbetet ökade.   
 
Överbarhet betyder att resultat av studien kan överföras vidare till andra situationer, 
grupper och sammanhang (Polit & Beck, 2012). De utvalda artiklarna som användes i 
examensarbetet var från olika länder i världen som Sverige, Finland, Norra länder, Australia, 
Spain, Ireland, och USA. Artiklarna som kommer från olika länder ger styrka till arbetet 
eftersom man kan likställa hur resultatet blir beror på vilket land det kommer ifrån. Willman 
et al. (2011) skriver att när studier genomförda i olika länder, kan det ge studien en högre 
tillförlitlighet och ett bredare perspektiv. När artiklarna lästes och analyserades, 
upptäckandets inte några skillnader på hur sjuksköterskorna upplever fenomenet i de olika 
länderna.   

6.3 Etiska diskussionen 

Codex etiska riktlinjer (2017) följdes under examensarbetets arbetsgång. En god 
dokumentationssed har examensarbetet och författarna inte förfalskat, plagierat eller 
fabricerat vetenskapliga resultat och data. Examensarbetet har genomförts uppmärksamt och 
medvetet för att ska vara så neutralt som möjligt samt att undvika egna åsikter och 
uppfattningar i resultatet. Artiklarna som valdes till studien har godkänts och granskats av 
den etiska kommittén. Artiklarna som användes i examensarbetet är skrivna på engelska. 
Författarna har läst igenom artiklarna flera gånger samt diskuterat för att utöka förståelsen 
av artiklarnas innehåll. Citaten som används i examensarbetet är på engelska, de har inte 
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översatts eftersom författarna ville bibehålla dess betydelse samt för att undvika 
felöversättning. De utvalda artiklarna var ”peer- reviewed”, vilket betyder att artiklarnas 
etiska övervägande har granskats. APA- Manualen (American Psychological Association) 
användes vid refereringen, vilket i sin tur minskade risken för plagiering i arbetet (Codex, 
2017).   

7 SLUTSATSER 

Sjuksköterskor kan bemöta patienter på sin nivå och minska lidandet genom aktivt lyssnande 
och närvaro samt att det måste finnas en lyhördhet och öppenhet i samtalet. Fynden som 
framkom i studien visar att olika kommunikationsmetoder såsom professionell tolk och hjälp 
av närstående på olika sätt kan påverka den vårdande kommunikationen. Vid språkliga 
barriärer kan exempelvis sjuksköterskornas positiva inställning, vilja att hjälpa, önskan att 
skapa relation och att visa respekt påverka patienternas välmående och lindra lidandet. 
Samspelet i kommunikation kan vara ömsesidigt, exempelvis med hjälp av kroppsrörelser, 
ansiktsuttryck, enkel information och att sjuksköterskorna är öppna och ger utrymme för 
patienter att berätta sina upplevelser. Det är viktigt att tänka på att omvårdnaden ska 
anpassas på individnivå och att bevara patienters integritet. För sjuksköterskor är kritisk 
reflektion nödvändig i varje vårdande kommunikation. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Otillräcklig kommunikation som påverkar kvalité i vården, patientsäkerhet och trygghet 
indikerar behovet av en förändring. Enligt författarna till examensarbetet bör det finnas mer 
kunskap kring hur sjuksköterskor hanterar brist på vårdande kommunikation vid språkliga 
barriärer. Framtida studier bör fokusera på utvecklingen av effektiva flerspråkiga 
kommunikationsstrategier. Detta kan i sin tur göra att patienter kan vara mer delaktiga i 
vården. Dessutom tyckte författarna att mer kvinnor än män deltog i valda artiklar i 
examensarbetet. Det skulle vara intressant om vetenskapliga studier har fler manliga 
deltagare, åsikter och i så fall ta reda på om studieresultatet skulle variera. Författarna ansåg 
att det kan vara intressent att se hur språkliga barriärer påverkar vårdande kommunikation 
ur patienters perspektiv.  
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BILAGA B KVALITETSGRANSKNINGSPROTOKOLL 
Nedan följer Kvalitetsgranskningsfrågor enligt Friberg (2012) s. 187–188. Frågorna är 
omformulerade för att kunna svara JA/NEJ. Ett poäng gavs för varje JA.  

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? (JA/NEJ) 
2. Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? (JA/NEJ) 
3. Finns det en tydligt beskriven omvårdnadsvetenskaplig teoribildning? (JA/NEJ) 
4. Finns det ett klart syfte formulerat? (JA/NEJ) 
5. Är metoden tydligt beskriven? (JA/NEJ) 
6. Är undersökningspersonerna tydligt beskriven? (JA/NEJ) 
7. Är tillvägagångssättet för dataanalysen tydligt beskriven? (JA/NEJ) 
8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? (JA/NEJ) 
9. Är resultatet tydligt beskrivet? (JA/NEJ) 
10. Finns det eventuella tolkningar av studiens resultat beskrivet på ett tydligt sätt? 

(JA/NEJ) 
11. Finns det tydligt beskriven metoddiskussion? (JA/NEJ) 
12. Finns det ett tydligt beskrivet argument? (JA/NEJ) 
13. Sker en tydlig återkoppling till teoretiska antaganden? (JA/NEJ) 

Summa antal poäng: ______________ 
Hög kvalitet: 10–13 poäng 
Medelkvalitet: 6–9 poäng 
Låg kvalitet: 1–5 poäng  
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brister och tolkars användning.    

10/13  

Public health nurses' 
experiences of using 
interpreters when 
meeting with Arabic‐
speaking first‐time 
mothers. Rifai, Janlöv & 
Garmy (2018). 
Sweden 
Public Health Nursing 

Syftet med den här studien 
var att undersöka 
sjuksköterskors upplevelser 
av användning av tolk i vård 
möte med första gången 
mödrar som talade arabiska  

Kvalitativ studie 
 
Induktiv innehållsanalys 
användes för att analysera 
data. Individuella intervjuer 
med 11 sjuksköterskor som 
har erfarenheter att arbeta 
inom sjukvården i Sverige.  
  

Resultat av denna studie visade att 
sjuksköterskor lärde sig att användning 
av tolk i möte med arabiska talande 
mödrar gjorde möjligt för de att förstå 
mödrars situation och hjälpte till en 
trovärdig relation. Men användning av 
tolk kunde också skapa störande stunder 
i dialogen.  

10/13  
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Sociocultural and 
linguistic boundaries 
influencing intercultural 
communication between 
nurses and Moroccan 
patients in southern 
Spain: a focused 
ethnography. Plaza del 
Pino, Soriano & 
Higginbottom (2013) 
Spain 
BMC Nursing 

Denna studie syftar till att 
utforska sjuksköterskors 
upplevelser av 
interkulturella 
kommunikation med 
patienter från Marocko och 
hinder i vård och 
kommunikation.  

Kvalitativ studie 
Dataanalysprogram 
användas för att analysera 
data. Semi strukturerad 
 intervjuer där 32 
sjuksköterskor intervjuades. 
Kvalitativt Studien 
genomfördes i tre offentliga 
sjukhus i  
Södra Spanien.  

Resultat av denna studie visade att 
språkbarriärer påverkade 
kommunikation negativt. Fördomar och 
stereotyper påverkade relationerna 
mellan sjuksköterskor och patienter från 
Marocko. 

10/13  

Prehospital emergency 
care nurses’ strategies 
while caring for patients 
with limited Swedish-
English proficiency.  Alm-
Pfrunder, Falk, Vicente & 
Lindström (2018). 
Sweden 
Journal of Clinical 
Nursing. 

Syftet var att studera 
strategierna för 
ambulanssjuksköterskor att 
vårda patienter med 
begränsad svensk-engelskt 
tal. 

Kvalitativ studie  
 
Konventionell 
innehållsanalys användas för 
att analysera transkriberade 
intervjuerna. 
Intervjuer med 11 
sjuksköterskor med minst ett 
års arbetserfarenhet på 
ambulans. Ett 
ändamålsenligt prov och 
snöbollsteknik användas för 
att identifiera potentiella 
sjuksköterskor för denna 
studie i Sverige.  
  

Studien visade sjuksköterskor använde 
strategier anpassade till patientens vård 
och behov. För att skapa trygghet och 
förtroende använde sjuksköterskor sina 
röster och kropp. Strukturerade 
bedömning enligt medicinska riktlinjer 
användes också. Släktingar, medföljare 
och tolk användes av sjuksköterskor i 
mötet med icke svensk-engelsk talande 
patienter.  

9/13  

Fostering trusting 
relationships with older 
immigrants hospitalised 

Denna forskning syftar att 
beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av de processer 

Kvalitativ studie  
 

Studien visade att för att främja 
förtroende omfattande följande. Att 

9/13 
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for end-of-life care. 
Johnstone, Rawson, 
Hutchinson & Redley.  
(2018). 
Australia 
Nursing Ethics 
  

som används för att främja 
förtroende och kulturella 
relation i vården av 
invandrare i palliativ vård. 

Data analysen gjordes med 
följande steg, Verbatim 
transkription av intervjuer, 
aktiv läsning, rad för analys, 
konstant jämförelser, 
tolkningar. 
Deltagarna var 22 
registrerade sjuksköterskor 
rekryterades från fyra 
storstadshälsovård i 
Melbourne, Australien.  

skapa, stärka och upprätthålla 
förtroende. 

Communication and 
Cultural Issues in 
Providing Reproductive 
Health Care to Immigrant 
Women: Health Care 
Providers Experiences in 
Meeting Somali Women 
Living in Finland.  Degni, 
Suominen, Essen, Ei 
Ansari & Vehviläinen-
Julkunen  
(2012) 
Finland 
Journal of immigration 
and Minority Health  

Syftet var att beskriva 
läkare-
sjuksköterska/barnmorska 
kommunikation i vården av 
somaliska kvinnor och 
moderskap hälsovård     

Kvalitativ studie  
 
Innehållsanalys användas för 
att analysera data. 
Intervjuer med 4 individuella 
och 3 fokusgrupp intervjuer. 
15 
sjuksköterskor/barnmorskor, 
10 läkare intervjuades från 5 
valda kliniker i Finland.  

Forskarna fann i resultat av denna studie 
att hälso och sjukvårdspersonal 
upplevde kommunikation med 
språkbarriär, kultur, religion bl.a. 
problematik i vård möte med somaliska 
kvinnor 

10/13  



 

 

 


