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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: En del patienter som söker hälso- och sjukvård har ett annat modersmål än vad 

som talas i landet de söker vård. Det leder till svårigheter att erbjuda vård och problem med 

att tillgodose information om hälsoåtgärder till patienten. Tidigare forskning visar på de 

problem patienter upplever i sådana situationer. Problem: Missförstånd kan uppstå mellan 

sjuksköterska och patient när de inte talar samma modersmål. Patienter kan inte beskriva 

sina symtom vilket leder till svårigheter att få sina omvårdnadsbehov tillgodosedda. Detta 

kan leda till att patienter känner sig diskriminerade och upplever att de inte får den vård de 

har behov av. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation i 

omvårdnadsarbetet med patienter som har ett annat modersmål. Metod: En allmän 

litteraturöversikt genomfördes med 11 artiklar, varav nio kvalitativa, en kvantitativ och en 

mixed method. Resultat: När översättning med tolk användes underlättades 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten. Missförstånd minskade i 

informationsutbytet vilket bidrog till att omvårdnaden förbättrades. Patienternas oro avtog 

då de delgavs information som de förstod. Det var likaså viktigt att avsätta tid för 

kommunikationen med patienterna med ett annat modersmål. Slutsats: När sjuksköterskor 

har stöd i kommunikationen med patienter med ett annat modersmål bidrar det till bättre 

omvårdnad. 

Nyckelord: Allmän litteraturöversikt, sjuksköterskans erfarenhet, språkhinder, tolk 

  



ABSTRACT 

Background: Some patients seeking healthcare have a different mother tongue than what is 

spoken in the country seeking healthcare in. This leads to difficulties in providing care and 

information on health measures to patients. Research shows the problems patients 

experience in such situations. Problem: Misunderstanding can occur between nurse and 

patients when the same language is not spoken. Difficulties in describeing symptoms can lead 

to difficulties in meeting patients caring needs. Patients can feel discriminated and 

experiencing not receiveing the care they need. Aim: The purpose was to describe nurses' 

experiences of communication when caring for patients who have a different mother tongue. 

Method: A general literature review was conducted with 11 articles, nine were qualitative, 

one quantitative and one mixed method. Result: Use of interpretor in translation facilitated 

communication between the nurse and the patient. Misunderstandings decreased in the 

information exchange, which contributed to nursing improvement. The patients' concerns 

subsided as they understood the information. It was important to set aside time for the 

patients with another mother tongue. Conclusions: When nurses have support in 

communication with patients with another mother tongue contribute to a better care. 

 

Keywords: General literature review, interpreter, language barriers, nurse's experience
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1 INLEDNING 

Intresseområdet som ligger till grund för detta arbete kommer från akademin för Hälsa, vård 

och välfärd på Mälardalens högskola. Valet av problemområde föll sig naturligt då båda har 

mött kommunikationssvårigheter i arbetslivet inom vården samt under den 

verksamhetsförlagda undervisningen under studietiden. Kommunikationssvårigheter 

förekom på grund av patienters bristande kunskaper i det svenska språket vilket ledde till 

missförstånd. Detta kunde till exempel visa sig i situationer där patienter inte förstått en 

ordination men där sjuksköterskor uppfattat att så var fallet. Dessa situationer kunde bidra 

till att patienter inte upplevde ett förtroende för sjuksköterskor och sjuksköterskor kunde 

uppleva en frustration då patienter inte följde ordinationen. Sjuksköterskor har ett ansvar att 

anpassa kommunikationen för patienter så optimalt som möjligt så att patienter upplever 

delaktighet i omvårdnaden vilket annars riskerar försämras vid kommunikationshinder. 

Reflektioner har uppstått över det förhållningssätt som förekommit i olika omvårdsituationer 

där kommunikationssvårigheter uppstått. Detta har resulterat i en nyfikenhet kring vad som 

skulle kunna underlätta kommunikationen i sådana situationer där sjuksköterskor och 

patienter har olika modersmål. Detta utifrån att kunna utföra en så säker och rättvis vård 

som möjligt, så att alla patienter ges samma förutsättningar gällande den vård de är i behov 

av. Genom examensarbetet kan sjuksköterskor förhoppningsvis få ökad kunskap om vilken 

betydelse kommunikation har i omvårdnad med patienter som har ett annat modersmål och 

vad som kan bidra till bättre omvårdnad av dessa patienter.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras definitioner av centrala begrepp i arbetet. Vidare förtydligas 

sjuksköterskors omvårdnadsansvar, tidigare forskning, ett teoretiskt perspektiv utifrån 

Josepha Campinha-Bacote och slutligen utmynnar avsnittet i en problemformulering. 

 Definitioner av centrala begrepp 

I följande avsnitt definieras begreppen asylsökande person, flykting, immigrant, professionell 

tolk och kommunikation. Genomgående i examensarbetet används begreppet patient vilket 

innefattar asylsökande personer, flyktingar och immigranter. 
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2.1.1  Asylsökande person 

Definitionen av att vara en asylsökande person är en person som har lämnat sitt land för att 

söka skydd i ett annat land men ännu inte fått ett beslut om uppehållstillstånd. Ansökan om 

asyl tas emot av Migrationsverket som därefter gör en asylutredning som leder till ett beslut. 

Vid ankomst till Sverige erbjuds alla asylsökande en hälsovårdsundersökning som utförs av 

vårdpersonal som inte tillhör migrationsverket. Asylsökande i Sverige har rätt till akut 

sjukvård, tandvård, förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödravård 

samt vård enligt smittskyddslagen. Barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma 

kostnadsfria sjukvård och tandvård som andra barn boende i Sverige (Migrationsverket, 

2017). 

2.1.2 Flykting 

När en asylsökande fått sin ansökan om uppehållstillstånd beviljad definieras personen som 

flykting. Det finns särskilda skäl för att ett uppehållstillstånd ska bli beviljat. Dessa skäl 

grundar sig på FN:s flyktingkonvention som innebär att varje ansökan prövas individuellt 

samt att den sökande enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler uppfyller de krav 

som krävs för uppehållstillstånd. Dessa krav innebär att det finns risk för förföljelse i 

hemlandet på grund av etnicitet, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell 

läggning eller tillhörighet av viss samhällsgrupp (Migrationsverket, 2017). Flyktingar 

innefattas av både nationell lagstiftning och internationell rätt (Sverige för UNHCR, 2016). 

2.1.3 Immigrant 

En person som lämnar ett land för ett annat land benämns som immigrant i det nya landet 

som personen invandrat till. Begreppet migranter innefattar både benämningen på de som 

flyttat från ett område (emigranter) och de personer som flyttat till ett annat område, det vill 

säga immigranter (Immigrant-institutet, u.å.). Sverige för UNHCR (2016) förtydligar att 

migranter väljer att flytta av frivilliga skäl. Det kan bland annat bero på en vilja till förändring 

gällande arbete, jobb eller av personliga skäl. Migranter innefattas av ankomstlandets lagar 

för invandring.  

2.1.4 Professionell tolk 

Ekwall och Jansson (2014) menar att på grund av språkbegränsningar bör tolkar användas 

och att det kan vara riskfyllt att använda sig av anhöriga. De tolkar som används bör vara 

certifierade vilket innebär ett säkerställande gällande de kunskaper som krävs för att tolka i 

ett vårdsammanhang. Detta styrks även av Carlsson och Björk Brämberg (2014) som 

beskriver att förutsättningar för att patienter ska känna trygghet och tillit till tolkar är att de 

ska ha kompetens i sin yrkesutövning, inneha en neutral attityd samt kunna visa kompetens i 

medicinsk terminologi. Kammarkollegiet (2018) belyser att auktoriserade tolkar har 

genomgått ett kvalificerat yrkesprov och står under tillsyn av Kammarkollegiet. 

Auktoriserade tolkar som arbetar inom sjukvården har specialistkompetens som 

sjukvårdstolk.  
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2.1.5 Kommunikation 

Kommunikation mellan människor kan ske både verbalt och icke verbalt. Dessa handlingar 

sker oftast samtidigt genom kroppsliga rörelser i samband med språkligt uttryck. Den 

språkliga kommunikationen har stor betydelse i samspelet mellan människor och används 

för att kunna beskriva och förklara tankar och känslor samt för att informera. Språket är en 

länk till gemenskap där erfarenheter och upplevelser utbyts mellan varandra. 

Kommunikation beskrivs vara en social aktivitet som pågår mellan människor och har en 

relationell påverkan. Genom kommunikation förmedlas faktainnehåll men har även har en 

inverkan på relationen utifrån hur kommunikationen framförs (Baggens & Sandén, 2014). 

 Sjuksköterskors omvårdnadsansvar 

För att få arbeta som sjuksköterska i Sverige krävs svensk sjuksköterskelegitimation. 

Yrkestiteln är skyddad vilket innebär att den endast får användas av legitimerad 

sjuksköterska Socialstyrelsen, 2018). Legitimerade sjuksköterskors kunskapsområde är 

omvårdnad som grundar sig på vetenskap som utgår från en humanistisk människosyn där 

kunskap om människor som helhet ska beaktas. Sjuksköterskeprofessionen är ett ansvarsfullt 

yrke där sjuksköterskor har en hög trovärdighet hos allmänheten. Legitimerade 

sjuksköterskor har ett eget ansvar för upprätthållandet av en professionell nivå när det gäller 

yrkeskunnande och kompetens och att ge vård av hög kvalité. Professionen innebär även ett 

etiskt ansvar gällande bemötande och bedömning. Då sjuksköterskors särskilda kompetens 

gäller omvårdnaden av patienter ställs krav på förmågan att skapa förtroendefulla relationer 

till patienter. Sjuksköterskor bör ha förmåga att tillsammans med patienter kunna bedöma, 

planera, genomföra och utvärdera den omvårdnad som krävs (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Sjuksköterskors förmåga att etablera förtroendefulla relationer med patienter är 

viktiga och är en förutsättning för att få ta del av patienters upplevelser. Samspelet genom 

kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter ska sträva efter att göra patienter 

delaktiga och känna trygghet som genererar i att relevant information gällande hälsotillstånd 

framkommer. Denna insamling av information ligger sedan till grund för den planerade 

omvårdnaden (Florin, 2014). Brister i kommunikationen kan utgöra hinder för att nå en god 

vårdrelation. Verbal kommunikation med patienter kan vara en grundläggande förutsättning 

för sjuksköterskors möjligheter att erbjuda och utföra en lämplig omvårdnad. Den 

information som framkommer i bland annat samtal med patienter är grundläggande för den 

bedömning och planering av vård som ska främja patienters hälsa (Jirwe, Momeni & Emani, 

2014). Sjuksköterskors kompetens innefattar även förmågan att etablera förtroendefulla 

relationer med patienternas anhöriga. En av kärnkompetenserna innefattar att bedriva 

personcentrad vård som bland annat innebär att patienternas värdighet och integritet 

bevaras (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Detta har även stöd i Patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) som förklarar att patienter ska visas omtanke och respekt samt att vården i 

största mån ska utformas och genomföras i samförstånd med patienterna.  
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 Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning som handlar om patienters upplevelse av vård och 

patienters upplevelse av tolkar. 

2.3.1 Patienters upplevelse av vård 

Almontaser och Baumann (2017) belyser betydelsen av att införliva flyktingars perspektiv i 

vårdplaneringen och att de bland annat bör får stöd i att acceptera det som ligger utanför 

deras kontroll. Flyktingar bör även få stöd och hjälp att finna hopp i den situation de befinner 

sig i. Det framgår även att flyktingar som patienter bör få uppleva sig betydelsefulla och 

värdefulla i sitt sammanhang. Även vikten av bedömning och dokumentation genom 

kommunikation av patienters behov beskrivs vara av en betydande roll, precis som 

utvärdering kring effekterna av den omvårdnad som utförts. Sevinc, Killic, Ajghif, Östurk och 

Karadag (2016) beskriver att när sjuksköterskor inte förstår patienter i kommunikationen 

upplever patienter att sjuksköterskor endast gör det nödvändigaste och sedan lämnar dem. 

Patienter upplever på så vis att informationen om hälsotillståndet är undermålig. Det leder 

till att personliga behov är svåra att få tillgodosedda och det uppstår brister i det sociala 

stödet. Patienter beskriver också att det gör skillnad när sjuksköterskor visar medkänsla, 

tålamod och tar sig tid att försöka kommunicera och förstå patienter.  

Wångdahl, Lytsy, Mårtensson och Westling (2015) menar att patienter som har sämre 

kunskaper i att läsa och skriva samt att förstå sjukvårdssystemet ofta får svårigheter att 

tillämpa information från sjukvården och utföra egna hälsoåtgärder. En stor andel patienter 

anser att information om vart de ska vända sig vid behov av sjukvård är otillfredsställande 

när kommunikationshinder uppstår och att få del av hälsoinformation upplevs minimal. Det 

leder till att sjukvården upplevs sämre. Patienter upplever kvaliteten på sjukvården bättre då 

tolkar underlättar kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter. Riggs et al. (2012) 

informerar i sin studie om patienters upplevelse av frustration över att inte kunna läsa och 

förstå viktig information som finns uppsatt på vårdmottagningar. Remisser med tider och 

hänvisningar missas då språksvårigheter finns och ingen kan hjälpa till att översätta 

informationen. Osäkerheten över att kunna göra sig förstådd genom kommunikation blir ett 

hinder i att ta kontakt med sjukvården, speciellt per telefon.  

Artikeln av Padela, Gunter, Killawi och Heisler (2012) visar att patienter med muslimsk 

livsåskådning ofta känner sig försummade i behandlingen utifrån en upplevelse av 

nonchalant beteende i sjuksköterskors bemötande. Flera studier har visat skadliga 

hälsoeffekter på grund av diskriminering. Diskriminering kan handla om att inte tillmötesgå 

önskningar att få omvårdnad av en person av samma kön. Forskningen belyser därför 

betydelsen av kulturella kompetensprogram som kan leda till en djupare förståelse gällande 

islam som religion och hur muslimsk kultur kan visa sig för att sedan kunna anpassa 

omvårdnaden bättre. Bhatia och Wallac (2007) förklarar att när patienter upplever sig 

fientligt bemötta i samhället avspeglas detta i sjukvårdssystemet så att de upplever sig som 

en belastning av resurserna. Svårigheter består även av att hitta rätt i sjukvårdsystemet och 

de språkproblem som uppstår i kommunikationen när patienter väl är där. Läkare liksom 

tolkar byts ofta ut och det gör att patienter upplever det svårt att skapa en relation. Något 
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som värderas högt av patienter är när läkare tar sig tid och lyssnar samt kommer med råd 

och inte bara ordinerar medicinering. Det framkommer också att patienter inte alltid får tid 

när behovet av vård finns, speciellt inte när deras asylansökan har fått avslag.  

2.3.2 Patienters upplevelse av tolkar 

Patienter uttrycker att svårigheter gällande kommunikationen försvårar genomförande av 

ordinerad behandling (Sevinc et al., 2016). Patienter anser att tolkhjälp är nödvändigt när 

viktig information skall framföras så missförstånd minimeras, men det är inte i alla 

situationer ett behov av att använda tolk som översättningshjälp i kommunikationen finns 

utan kroppsspråk och ansiktsuttryck kan räcka för att kommunicera (Riggs et al, 2012). 

Forskning visar att asylsökande och flyktingar sällan eller aldrig söker vård utan tolk då de 

upplever att de inte kan kommunicera sina medicinska behov tillfredsställande utan 

tolkhjälp. Samtidigt uttrycker patienter att de upplever oro och bristande tillit till tolkar. 

Även då tolkar används kan missförstånd uppkomma om tolkarna ej har kunskap i medicinsk 

terminologi. Det kan leda till att det uppstår missförstånd mellan patienter och läkare som 

leder till att fel diagnos ges och olämplig behandling ordineras. Forskning visar även att 

tolkar kan vara svårtillgängliga på sjukhus och vid användande av tolkar uppstår 

tveksamheter hos patienter över att lämna ut privata uppgifter. Det framkommer att det inte 

är ovanligt att tolkar och patienter är från samma område och patienter uttrycker oro över att 

känsliga uppgifter ska komma fram till obehöriga. Patienter uttrycker även en önskan om ett 

hälsosystem med större kulturell förståelse om att det kan vara annorlunda gällande bland 

annat diagnoser. En diagnos kan betyda något annat i landet patienten kommer ifrån (Mei 

Lan, Sixsmith, Lawthom, Mountian & Shahrin, 2015). Patienter beskriver att det har en 

betydande inverkan när tolkar översätter vid förekomst av kommunikationshinder när det 

gäller att få rätt diagnos och behandling. Det är även viktigt att ursprungsmedelandet 

översätts ordentligt. Forskning visar att patienter inte alltid är tillfredsställda med vald tolk 

och kan uppleva låg tillit till denne vilket medför att information undanhålls (Fatahi, 

Nordholm, Matson och Hellström, 2009). Även i studien av Sevinc et al. (2016) redogörs 

misstroende om att tolkar inte alltid översätter informationen rätt och att det förekommer 

brist på tolkar. Eytan et al. (2002) påvisar att det bästa kommunikationssättet vid 

språkhinder är att använda professionella tolkar och det är bättre att använda släkt och 

vänner som tolkhjälp än ingen tolkhjälp alls. Patienter har lättare att uttrycka sig om tidigare 

trauman och upplevda psykologiska symtom om tolkar används. Med professionella tolkar 

framkommer symtom tydligare än då släkt och vänner tolkar. Däremot redovisar Bathia och 

Wallace (2007) att det förekommer att patienter föredrar att använda familj, vänner och även 

barn som tolkar trots att de blivit erbjudna professionell tolkhjälp. Patienter upplever ingen 

oro över att diskutera personliga problem i barns närvaro. Studien visar även på svårigheter 

av att lita på tolkar och risken för att viktig information undanhålls. I en annan studie 

(MacFarlane et al., 2009) beskriver patienter att en större känsla av stöd infinner sig när 

någon de känner och litar på tolkar. Det kan dock leda till att patienter känner en 

begränsning av vad som uttrycks i kommunikationen, särskilt då barn tolkar. Det 

framkommer även att patienter upplever en likgiltighet hos läkare om information uppfattats 

eller inte och i vissa fall har läkare bett dem avlägsna sig för att återkomma vid ett annat 

tillfälle tillsammans med någon som tolkar. 
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 Teoretiskt perspektiv 

Nedan presenteras valet av teoretiskt perspektiv utifrån Josepha Campinha Bacotes teori 

som framhåller att det är sjuksköterskors ansvar att utveckla en kulturell kompetens som ska 

användas i varje möte med patienter. Denna teori har valts då kommunikation har en 

betydande del i sjuksköterskors omvårdnadsarbete och för att patienter ska ges 

förutsättningar att vara delaktig och att förstå den vård som erbjuds och utförs. 

Förutsättningarna ska ges oavsett patienters talade språk eller kulturella bakgrund. 

Sjuksköterskor ska utifrån kulturell kompetens kunna bedöma om patienter har ett behov av 

tolk för att öka förutsättningarna för patienters delaktighet och välbefinnande. 

Till följd av ett växande mångkulturellt samhälle och demografiska förändringar har 

Campinha-Bacote (2002) utvecklat en modell för kulturellt kompetent vårdande. Denna 

modell heter The Process of Cultural Competence in the Delivery Health Care Service och 

kan fungera vägledande inom all form av hälso- och sjukvård. Det betonas att kulturell 

kompetens är en pågående process med målet att anpassa vårdarbetet efter patienters 

individuella referensramar. Detta innebär att vårdpersonal i allmänhet och sjuksköterskor i 

synnerhet måste se och förstå olika faktorer hos patienter för att på så vis se helheten och få 

en djupare förståelse kring vad sjukdom och ohälsa innebär för patienter. Således handlar 

kulturell kompetens inte om att vara kulturellt kompetent utan om en strävan att bli 

kulturellt kompetent. För att kunna ge en personcentrerad vård förklarar (Campinha- Bacote, 

2011) det nödvändigt att sträva mot att bli kulturellt kompetent. Det är viktigt att se patienter 

som unika och vårda personcentrerat trots att det kan uppstå kulturella konflikter utifrån att 

sjuksköterskan och patienten har olika syn på vad som är god vård. Campinha-Bacote (2003) 

menar att när sjuksköterskor förhåller sig ödmjuka känner patienter att sjuksköterskor bryr 

sig oavsett kulturella värderingar och att sjuksköterskors omsorger kommer från hjärtat. 

Campinha-Bacote (2002) beskriver att modellen innefattar fem separata delar där alla delar 

är beroende av varandra och sjuksköterskor bör vara medvetna om och ha kunskap kring alla 

dessa delar. De olika delarna är kulturell medvetenhet, kulturell kunskap, kulturell 

färdighet, kulturell önskan samt kulturella möten och utvecklas kortfattat nedan för en ökad 

förståelse kring varje del, sett ur ett sjuksköterskeperspektiv. 

2.4.1 Kulturell medvetenhet 

Genom att se över sin egen bakgrund och egna värderingar kan sjuksköterskor 

medvetandegöra fördomar och förutfattade meningar gällande personer som uppfattas som 

annorlunda. Om sjuksköterskor inte är medveten om egna fördomar och förutfattade 

meningar finns en tendens att omedvetet införa egna värderingar i omvårdnaden som inte 

överensstämmer med patientens värderingar (Campinha-Bacote, 2002). 

2.4.2 Kulturell kunskap 

Sjuksköterskor bör vara lyhörda inför patienters uppfattningar gällande sin hälsa och de 

värderingar som ligger till grund. På så sätt kan sjuksköterskor få en förståelse kring vad 

sjukdomen innebär för patienter och dess påverkan på helheten. Sjuksköterskor bör ha 
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kunskap om att sjukdomstillstånd kan yttra sig annorlunda samt att 

läkemedelsmetabolismen av genetiska orsaker kan variera hos människor med annat etniskt 

ursprung bör uppmärksammas (Campinha-Bacote, 2002). Sjuksköterskor bör försöka förstå 

patienters synvinkel genom att reflektera kring hur handlingarna som utförs påverkar 

patienter (Campinha- Bacote, 2011).   

2.4.3 Kulturell färdighet 

Krav ställs på sjuksköterskors förmåga att samla in relevant information gällande patienters 

problem. Sjuksköterskor ska vara medveten om hur patienters fysiska, biologiska och 

fysiologiska skillnader och likheter påverkar genomförandet av en korrekt och lämplig fysisk 

bedömning. Det kan vara skillnad på till exempel hudfärg och variationer på laboratoriesvar 

(Campinha-Bacote, 2002). 

2.4.4 Kulturell önskan 

I processen att utveckla en kulturell kompetens bör sjuksköterskor ha en önskan att bli 

kulturellt kompetenta. Sjuksköterskor bör ha en öppenhet och vara flexibla i relation till 

patienter samt acceptera olikheter och bygga vidare på likheter (Campinha-Bacote, 2002). 

Processen bör grundas på sjuksköterskors vilja till att bli kulturellt kompetenta snarare än 

upplevelserna av att behöva bli det. Sjuksköterskor bör visa engagemang inför alla patienter 

även om kulturella värderingar, tro och sedvänjor skiljer sig från sjuksköterskornas 

(Campinha-Bacote, 2003).  

2.4.5 Kulturella möten 

Genom att möta och interagera med patienter med olika kulturella bakgrunder kan 

sjuksköterskors tidigare uppfattningar förstärkas men också förändras. Detta kan leda till 

förebyggandet av felaktiga stereotyper. Sjuksköterskor bör även ha förståelse kring att trots 

tillhörighet av samma kulturella grupp finns stora variationer gällande till exempel 

värderingar. I mötet med patienter av annan kulturell bakgrund bör sjuksköterskor även se 

över vilket behov patienter har gällande eventuella språksvårigheter och anlita en tolk om det 

anses nödvändigt. Tolken bör vara utbildad inom medicinsk terminologi (Campinha-Bacote, 

2002). Möten kan innefatta både verbal och icke verbal kommunikation (Campinha-Bacote, 

2011).  

 Problemformulering 

Tidigare forskning visar på de svårigheter som patienter med ett annat modersmål möter i 

kontakt med vården. Svårigheterna handlar bland annat om kulturella skillnader och 

kommunikationssvårigheter, där patienter uttrycker det problematiskt att genomföra 

ordinerad behandling. I tidigare forskning förklaras betydelsen av att införliva patienters 

perspektiv i planeringen av omvårdnad. Forskning visar att kommunikationssvårigheter 
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mellan sjuksköterskor och patienter är ett utbrett problem, oavsett land eller orsak till 

uppsökandet av vård. En gemensam faktor för dessa kommunikationssvårigheter är 

bristande kunskaper i det språk som talas i det land patienter sökt sig till samt 

sjuksköterskors begränsade kunskaper gällande andra språk och kulturer. Då det är 

sjuksköterskors ansvar att anpassa omvårdnaden med ett helhetsperspektiv på patienter 

måste sjuksköterskor ges rätta förutsättningar för att erhålla relevant information som ska 

leda till bästa möjliga hälsa för patienterna. En utgångspunkt bland flera faktorer för att få 

detta helhetsperspektiv är en fungerande kommunikation med patienter. Sjuksköterskor ska 

utifrån sin kulturella kompetens kunna bedöma i mötet med patienter med annan kulturell 

bakgrund om eventuella språksvårigheter i kommunikationen förekommer och se vilket 

behov av översättningsstöd som finns. När språket blir ett hinder i kommunikationen mellan 

patienter och sjuksköterskor föreligger risker för missförstånd som kan leda till en felaktig 

vård. Detta kan i sin tur leda till att patienter inte får den omvårdnad som krävs. Den nya 

kunskapen kan öka medvetenheten kring vad kommunikationssvårigheter innebär för 

sjuksköterskor, hur det kan påverka omvårdnadsarbetet samt vad som kan underlätta i 

situationer där patienter har ett annat modersmål. 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation i omvårdnadsarbetet 

med patienter som har ett annat modersmål. 

4 METOD 

För att svara på syftet har en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017) använts. Denna 

metod innebär att befintlig forskning söks fram, kvalitetsgranskas och sedan 

analyseras. Syftet med denna metod är att genom en beskrivande sammanställning över 

likheter och skillnader få en tydlig helhetsbild över rådande forskning inom det valda 

området. Artiklarna som analyseras bör vara relevanta för det område som ska studeras och 

kan vara både kvalitativa och kvantitativa, därmed är metoden för detta 

examensarbetearbete lämplig då den innehåller både kvalitativa och kvantitativa artiklar.  

 Urval och datainsamling 

Denna litteraturstudie inleddes med en litteratursökning för att utforska vad som finns 

publicerat gällande ämnet. Utifrån det skapades en översikt för att avgränsa artiklarna till de 
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artiklar som ska analyseras. Enligt Friberg (2017) är det viktigt att utforska vad som finns 

publicerat inom ämnet och göra en avgränsning.  

Artiklarna som användes är valda efter sökningar gjorda i databaserna CINAHL Plus och 

PubMed då dessa innehåller vårdvetenskapliga artiklar. Östlundh (2017) förklarar att 

CINAHL har information om omvårdnadsvetenskap medan PubMed främst innehåller 

artiklar inom medicin men även om omvårdnad. De akademiska databaserna fanns på 

Mälardalens högskolas databas och innehåller kvalitetsgranskad forskning och vetenskapliga 

publikationer. Artikelsökningen begränsades först till den forskning som publicerats mellan 

åren 2008–2019 då forskningen bör vara så aktuell som möjligt för att vara relevant. 

Sökningen utökades dock till att även inkludera artiklar från år 2000 då tillräckligt många 

relevanta artiklar inte hittades i den första sökningen. 

Inklusionskriterier har varit sjuksköterskors erfarenheter, patienter med annat 

ursprungsland än det land de sökt vård i samt att artiklarna hade fokus på kommunikation. 

Endast artiklar som har genomgått peer-review har inkluderats, det vill säga att de blivit 

granskade av experter inom området. Syftet med peer-review är att oberoende experter ska 

granska artiklarna och sedan presentera rekommendationer för tidskriftens redaktörer om 

huruvida artikeln bör publiceras eller inte (Polit & Beck, 2017). Östlundh (2017) förklarar att 

för att få fram så bra litteraturval som möjligt till en uppsats bör olika sökord kombineras. En 

teknik är boolesk sökteknik där olika sök-operatorer kan användas. De sökord som varit 

aktuella i sökningarna var asylum seeker, barriers, communication, different, emergency, 

experience, immigrants, langugage, migrants, nurse, nurse attitudes, nursing, nursing care, 

nursing experience samt refugee och sökorden har använts i olika kombinationer under 

sökprocessen. De sök-operatörer som använts i CINAHL plus när vetenskapliga artiklar sökts 

fram är AND och OR. AND har använts då flera söktermer ska finnas i artikeln. OR användes 

när något av två eller båda begreppen skulle finnas i artikeln. I en av sökningarna som 

gjordes i PubMed användes MeSH-termen Nurse-patient relationship. Sökmatrisen i sin 

helhet presenteras i Bilaga A Sökmatris. Exklusionskriterier har varit om det i artiklarnas 

rubrik eller sammanfattning framkommit att artikeln endast handlar om graviditet, 

sjukdomstillstånd eller fokus på specifik diagnos. Även artiklar med patientperspektiv, där 

sjuksköterskans erfarenheter ej har beskrivits och artiklar som inte funnits i fulltext har 

exkluderats. 

Avgränsningar i sökprocessen av artiklar till litteraturstudier förklaras av Friberg (2017) som 

nödvändig då sökningen kan behöva breddas om de ursprungliga sökorden blir en 

begränsning i valet av relevanta artiklar. Vidare förklaras att när artiklar har valts ut för 

analys bör de kvalitetsgranskas för att sedan inkluderas eller exkluderas. De artiklar som 

slutligen har valts ut har därför kvalitetsgranskats. Detta skedde genom att artiklarna lästes 

flera gånger med ett kritiskt förhållningssätt med stöd av nio frågor i en granskningsmall, 

denna presenteras i Bilaga B Kvalitetsgranskning. Artiklar som fick ett till fem poäng 

bedömdes vara av låg kvalité, artiklar med sex till åtta poäng bedömdes vara av medelkvalité 

och för att vara av hög kvalité krävdes nio poäng. För att inkluderas krävdes att artiklarna 

fick minst sex poäng av nio möjliga då det bedömdes vara av tillräckligt god kvalité. Totalt 

inkluderades 11 artiklar och redovisas i Bilaga C Artikelmatris. 
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 Genomförande och analys 

En allmän litteraturöversikt kommer att presenteras i resultatet och är resultatet av en 

analysmetod enligt Friberg (2017) som innebär att analysen inleds med att skapa ett 

helikopterperspektiv över artiklarna som finns publicerade inom ämnet och dessa bör läsas 

så att helheten klargörs. Avgränsningar i sökandet är nödvändigt för att hitta relevanta 

artiklar som ska genomgå en kvalitetsgranskning. Sedan ska de likheter och skillnader som 

framkommit sammanställas och slutligen skapas en ny helhet av de artiklar som analyserats. 

Efter den inledande litteratursökningen lästes därför sammanfattningen noggrant i de 

artiklar som valdes ut för att skapa en helhetsbild över artiklarnas innehåll, samt för att få en 

uppfattning om det främst förekom kvalitativa artiklar eller kvantitativa artiklar. Efter den 

inledande litteratursökningen avgränsades sökningarna till de artiklar som eventuellt skulle 

inkluderas i översikten. Ett antal artiklar valdes ut för att kvalitetsgranskas. De artiklar som 

inkluderades efter kvalitetsgranskningen lästes ytterligare individuellt flertalet gånger för att 

förstå både innehåll och sammanhang samt att resultatet i artiklarna tydligt svarade an på 

syftet. Varje artikel sammanfattades individuellt för att säkerställa att relevant fakta finns 

dokumenterad. Sedan jämfördes och diskuterades sammanfattningarna för att säkerställa att 

artiklarna uppfattades rätt och eventuella frågor kring översättningen från engelska till 

svenska klargjordes. För att skapa en tydlig överblick över hur artiklarna svarade på syftet 

skrevs artiklarna ut i pappersformat och i resultatet markerades det som svarade på syftet. 

Det som markerades i artiklarnas jämfördes och granskades sedan tillsammans för att finna 

likheter och skillnader. Dessa gemensamma markerade likheter och skillnader i artiklarna 

presenteras i resultatdelen som teman. De teman som framkom var; att utbyta information, 

samspel i mötet samt att samarbeta med professionell tolk och att samarbeta med närstående 

som tolk. På detta sätt går artiklarna igenom en process som från helhet till del för att sedan 

bli en ny helhet i det färdiga resultatet. 

 Etiska överväganden 

CODEX (2018) innehåller riktlinjer och regler för forskning som beskriver att oredlighet i 

forskning är när forskaren avsiktligt förfalskar och plagierar vetenskapliga data och resultat. 

Författarna till detta arbete har läst de vetenskapliga artiklarna flera gånger och diskuterat 

dem med objektivt förhållningssätt. I detta arbete har plagiering undvikits och en noggrann 

referering enligt APA-manualen (American Psychological Association, u.å) har beaktats. 

Kjellström (2017) beskriver att för att en studie ska vara etisk ska den beröra väsentliga 

frågor, vara av god vetenskaplig kvalité samt att studien har genomförts på ett etiskt sätt. 

Vidare förklaras att det även är av vikt att undersöka något som har betydelse för individ, 

samhället och profession. Den nya kunskap som framkommer ska till exempel kunna vara till 

hjälp för vårdpersonalen i fråga om bemötande av patienter. I de artiklar som kommer 

presenteras har det genom granskning av artiklarna framkommit att och på vilket sätt, 

deltagarna blivit informerade om rättigheter gällande deras medverkan i respektive studie. 

Alla deltagare har fått information gällande anonymitet, konfidenttialitet och att deras 

medverkan är frivillig. Samtliga deltagare har gett sitt godkännande av att delta. Då samtliga 

artiklar är skrivna på engelska och inte är modersmålet för författarna till detta 
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examensarbete har online lexikon använts vid översättning när det funnits tveksamheter 

kring betydelsen av specifika ord. Detta syftar till att minimera eventuella feltolkningar av 

innehållet. 

5 RESULTAT 

I resultatet redovisas likheter och skillnader i artiklarnas syften, i artiklarnas metoder och i 

artiklarnas resultat. Artiklarnas resultat redovisas i fyra teman. 

 Likheter och skillnader i artiklarnas syften 

Två av artiklarnas syfte handlade om kommunikationens betydelse i vårdandet (Bischoff et 

al., 2003; Plaza del Pino, Soriano & Higginbottom, 2013). Den ena undersökte om 

språksvårigheterna påverkade rapporteringen av hälsoproblemen och hänvisningen till 

vidare vård (Bischoff et al., 2003). Den andra artikeln undersökte hur kommunikationen 

uppfattades av sjuksköterskorna i vården av patienter med annat modersmål samt vilka 

hinder som kunde förebyggas för effektivare vård (Plaza del Pino et al., 2013). Två artiklar 

handlade om sjuksköterskornas upplevda svårigheter i vården av immigranter (Hultsjö & 

Hjelm, 2005; Ozolins & Hjelm, 2003). I studien av Hultsjö och Hjelm (2005) var syftet att 

undersöka om det förekom svårigheter i vården av immigranter inom somatisk och 

psykiatrisk akutvård och i så fall jämföra sjuksköterskornas erfarenheter. Studien av Ozolins 

och Hjelm (2003) utgick ifrån att det fanns situationer som sjuksköterskorna upplevde svåra 

och syftet var att få dessa situationer beskrivna av sjuksköterskorna. Två artiklar undersökte 

sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienter från andra länder (Sevinc, 2018; Nilsen 

& Birkelund, 2009). Sevinc (2018) undersökte sjuksköterskornas erfarenhet av att vårda 

flyktingar medan Nilsen och Birkelund (2009) undersökte erfarenheterna hos 

sjuksköterskorna av att vårda etniska minoritetsgrupper. Två artiklar undersökte 

användandet av tolkar (Eklöf, Hulpi & Leino-Kilpi, 2015; Mengesha, Perz, Dune & Ussher, 

2018). Eklöf et al. (2015) ville beskriva sjuksköterskornas uppfattningar om vilka faktorer 

som ska beaktas vid användandet av tolkar. Den andra artikelns syfte var att undersöka 

erfarenheterna av att arbeta med tolkar i samråd med kvinnliga flyktingar och invandrare 

(Mengesha et al., 2018). En artikel ville upptäcka vilken betydelse omtanken om patienterna 

har i vårdandet av patienter som inte talade samma språk som sjuksköterskorna (Hemberg & 

Vilander, 2017). Syftet i artikeln av Suurmond, Seeleman, Rupp, Goosen och Stronks (2010) 

var att undersöka de kulturella kompetenser sjuksköterskorna ansåg som viktiga vid vård av 

asylsökande patienter. I artikeln av Michaelsen, Krasnik, Nielsen, Norredam och Torres 

(2004) var syftet att identifiera variationer i attityder, kunskaper, erfarenheter och 

kommunikation för att kunna identifiera potentiella hinder i vårdandet av invandrare. 
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 Likheter och skillnader i artiklars metoder 

Nio av de 11 artiklarna var kvalitativa (Eklöf et al., 2015; Hemberg & Vilander, 2017; Hultsjö 

& Hjelm, 2005; Mengesha et al., 2018; Nielsen & Birkelund, 2009; Ozolins & Hjelm, 2003; 

Plaza del Pino et al., 2013; Sevinc, 2018; Suurmund et al., 2010). En av artiklarna var 

kvantitativ (Michaelsen et al., 2004) och en studie var mixed method (Bischoff et al., 2003). 

Gemensamt för studierna var att det var sjuksköterskor som deltog och hade en 

direktkontakt i omvårdnaden med patienter som hade ett annat modersmål. Tio studier var 

genomförda i Europa och en studie (Mengesha et al., 2018) genomfördes i Australien.  

Olika inklusionskriterier i studierna förekom. I fem av artiklarna var endast sjuksköterskor 

inkluderade (Eklöf et al., 2015; Hemberg & Vilander, 2017; Michaelsen et al., 2004; Ozolins 

& Hjelm, 2003; Suurmund et al., 2010) medan övriga sex artiklar även inkluderade andra 

yrkesgrupper (Bischoff et al., 2003; Hultsjö & Hjelm, 2005; Mengesha et al., 2018; Nielsen & 

Birkelund, 2009; Plaza del Pino et al., 2013; Sevinc, 2018). Fyra studier (Eklöf et al., 2015; 

Hultsjö & Hjelm, 2005; Sevinc 2018; Suurmond et al., 2010) inkluderade endast 

sjuksköterskor på specifika vårdområden. Dessa var vårdcentral (Eklöf et al., 2015), 

akutmottagning, psykiatrisk intensivvårdsavdelning och ambulansvård (Hultsjö & Hjelm, 

2005). Sevinc (2018) inkluderade sjuksköterskor som arbetade på en internmedicinsk klinik. 

Suurmund et al. (2010) inkluderade sjuksköterskor som arbetade på asylcenter. I fyra studier 

inkluderades bara sjuksköterskor med ett visst antal yrkesverksamma år eller med tidigare 

erfarenhet (Nielsen & Birkelund, 2009; Hultsjö & Hjelm, 2005; Ozolins & Hjelm, 2003; Plaza 

del Pino et al., 2013). I studien av Ozolins och Hjelm (2003) skulle sjuksköterskorna även 

studera till specialister inom anestesi, ambulans, intensivvård och operativ vård. 

Exklusionskriterier framkom i två studier (Michaelsen et al., 2004; Plaza del Pino et al., 

2013). Dessa var att arbeta på psykiatrisk vårdinrättning (Michaelsen et al., 2004). Plaza del 

Pino et al. (2013) redogjorde för avdelningar som exkluderades i studien, dessa var akuten, 

intensivvårdsavdelning och kirurgavdelning. Även sjuksköterskor som arbetat mindre än ett 

år exkluderades i studien.  

Fem kvalitativa studier genomförde semistrukturerade intervjuer som spelades in och 

transkriberades (Eklöf et al., 2015; Mengesha et al., 2018; Nielsen & Birkelund, 2009; Plaza 

del Pino et al., 2013; Sevinc, 2018). Vårdformerna var olika i studierna men i alla hade 

sjuksköterskorna direktvårdkontakt i omvårdnaden med patienter med annat modersmål. 

Deltagarantalet varierade mellan fyra och 32 stycken. Skillnaderna bestod av att i fyra studier 

(Eklöf et al., 2015; Sevinc, 2018; Plaza del Pino et al., 2013; Mengesha et al.,2018) 

intervjuades sjuksköterskorna kring specifika frågor angående kontakt med patienter med 

annat modersmål. Deltagarna i studien av Nielsen och Birkelund (2009) beskrev 

erfarenheter utifrån situationer i omvårdnaden när patienterna hade annat etniskt ursprung 

samt hur de löste situationerna. I den studien genomfördes även observationer av hur 

deltagarna integrerade med patienterna på avdelningen. Dessa observationer antecknades av 

forskarna som dagboksanteckningar och en fenomenologisk analys utvecklad av Malterud 

användes. I tre av de kvalitativa studierna där semistrukturerade intervjuer gjordes, 

analyserades dessa med induktiv innehållsanalys (Eklöf et al., 2015; Mengesha et al., 2018; 

Sevinc, 2018). En skillnad som kunde ses var att i den induktiva analys som gjordes av 

Mengesha et al. (2018) samlades uppgifterna in och kodades med hjälp av det kvalitativa 
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programmet NVivo, för uppgiftshantering. Andra skillnader i datainsamlingen som framkom 

var att Sevinc (2018) skickade ut ett frågeformulär kring sociodemografiska, yrkesmässiga 

frågor och frågor om kulturella egenskaper innan intervjuerna. Frågeformuläret analyserades 

med beskrivande statistik. Plaza del Pino et al. (2013) analyserade materialet av de 

semistrukturerade intervjuerna med det kvalitativa programmet AQUAD6. I två kvalitativa 

studier (Hultsjö & Hjelm, 2005; Suurmond et al., 2010) användes semistrukturerade 

fokusgruppintervjuer som spelades in och transkriberades. Innan fokusgruppintervjuerna 

genomfördes skickades ett frågeformulär ut där deltagarna fick svara på frågor om 

erfarenheter av sitt arbete. I studien av Hultsjö och Hjelm (2005) ingick 24 sjuksköterskor. I 

studien av Suurmund et al. (2010) skickades frågeformulär ut till 89 sjuksköterskor och 36 

deltog i intervjuer. Analysen av de semistrukturerade fokusgruppintervjuerna såg olika ut. 

Hultsjö och Hjelm (2005) analyserade med hjälp av en innehållsanalys. Suurmund et al. 

(2010) använde analysmetoden triangulering. I två studier (Hemberg & Vilander, 2017; 

Ozolins & Hjelm, 2003) ombads deltagarna att med öppna frågor skriftligt beskriva egna 

erfarenheter av situationer i kontakten med patienter där kommunikationshinder förekom. 

Deltagarna fokuserade på upplevda problematiska situationer som uppstått vid 

kommunikationshinder när patienterna talat annat modersmål. I den ena studien (Hemberg 

& Vilander, 2017) ingick åtta sjuksköterskor och frågorna som skulle besvaras fokuserade på 

hur kommunikationen fungerar i vårdandet då patienterna och sjuksköterskorna inte delar 

samma modersmål. I den andra studien (Ozolins & Hjelm, 2003) ingick 49 sjuksköterskor 

och frågorna fokuserade på vad sjuksköterskorna gjorde och upplevde då problem uppstått 

vid kommunikationshinder. Analysen av studierna utfördes genom att materialet lästes 

noggrant flera gånger av forskarna. Skillnaden var att i ena studien (Hemberg & Vilander, 

2017) användes latent innehållsanalys där forskarna även tolkade mellan raderna när de 

kategoriserade uppgifterna. I den andra studiens (Ozolins & Hjelm, 2003) analys framkom 

mönster, kategorier och teman utan att forskarna tolkade mellan raderna. 

En studie hade mixed method (Bischoff et al., 2003) där sex sjuksköterskor utgick från att 

subjektivt bedöma och anteckna kommunikationens kvalitet utifrån screeningintervjuer med 

723 patienter som hade annat modersmål. Bedömningen utgick från kriterierna bra, 

tillräcklig eller otillräcklig kvalité. I analysen av materialet användes korstabulering och 

logistisk regressionsmodell uppskattade förhållanden av hur symtom framkom. I den 

kvantitativa studien (Michaelsen et al., 2004) skickades enkäter ut med slutna och öppna 

frågor till 443 sjuksköterskor via internpost. I de öppna frågorna skulle deltagarna ge egna 

kommentarer på de slutna frågorna. Enkäterna hade tidigare validerats på andra sjukhus. 

52% av sjuksköterskorna svarade på enkäterna som sedan analyserades. Svaren på de slutna 

frågorna scannades in och omvandlades till en SPSS databas medan de öppna frågornas svar 

scannades in och omvandlades till textvariabler som testades med ett x2 test. En del av 

variablerna dikterades och analyserades med logistisk regressionsanalys.  

 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

Utifrån syftet till examensarbetet har likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

identifierats vilket resulterade i att fyra teman kunde urskiljas; att utbyta information, 
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samspel i mötet och att samarbeta med professionell tolk och att samarbeta med närstående 

som tolk. 

5.3.1 Att utbyta information  

Ett samband mellan kommunikationshinder och omvårdnadsåtgärder kunde påvisas i flera 

studier. Åtta artiklar visade att svårigheterna i kommunikationen under omvårdnadsarbetet 

kunde innebära att utbytet av information mellan sjuksköterskorna och patienterna 

påverkades (Bischoff et al., 2003; Hultsjö & Hjelm, 2005; Mengesha, Perz, Dune & Ussher, 

2018; Nielsen & Birkelund, 2009; Ozolins & Hjelm, 2003; Plaza del Pino, Soriano & 

Higginbottom, 2013, Sevinc, 2018; Suurmond, Seelman, Rupp, Goosen & Stronks, 2010). 

Sjuksköterskorna beskrev att kommunikationshinder kunde leda till svårigheter i att utbyta 

information och förstå patienternas symtom och behov (Hultsjö & Hjelm, 2005; Sevinc, 

2018). Sjuksköterskorna beskrev att det var svårare att göra bedömningar utifrån 

patienternas upplevda smärta när det förekom svårigheter av att utbyta information på grund 

av kommunikationshinder (Nielsen & Birkelund, 2009). Även problem i kontakten mellan 

sjuksköterskorna och patienterna uppstod i omvårdnaden då kommunikationshinder 

påverkade utbytet av information negativt, vilket kunde leda till att missförstånd lätt uppstod 

(Ozolins & Hjelm, 2003). Tre studier tydliggjorde varför sjuksköterskorna var måna om att 

kunna kommunicera med patienterna med annat modersmål under omvårdnadsarbetet 

(Bischoff et al., 2003; Suurmond et al., 2010; Plaza del Pino et al., 2013). Det visade sig att 

symtom framkom lättare då patienterna och sjuksköterskorna kunde samtala och utbyta 

information med varandra vilket underlättade för sjuksköterskorna att bedöma vart 

patienterna skulle hänvisas vidare till för vård (Bishoff et al., 2003). Sjuksköterskorna ville 

belysa vikten av att genom kommunikationen i omvårdnaden kunna förklara för patienterna 

att vårdpersonalen inte var inblandade i patienternas juridiska situation och ville poängtera 

att den informationen som patienterna delgav hanterades med sekretess (Suurmond et al., 

2010). Sjuksköterskornas erfarenheter visade att när patienterna och sjuksköterskorna fick 

stöd i kommunikationen och informationsutbytet förstod de varandra bättre och kunde i 

omvårdnaden gemensamt komma fram till beslut och lösningar på de problem patienterna 

gav uttryck för (Plaza del Pino et al., 2013). Sjuksköterskorna beskrev att 

kommunikationshinder bidrog till svårigheter i omvårdnaden i fråga om att avgöra vilken av 

den information som patienterna förmedlade som var viktig. Sjuksköterskorna beskrev även 

svårigheter i att den information som förmedlades av dem under omvårdnaden inte alltid 

uppfattats rätt av patienterna (Bischoff et al., 2003; Suurmund et al., 2018). I studien av 

Michaelsen, Krasnik, Nielsen, Norredam och Torres (2004) framkom att 8% av 

sjuksköterskorna hade erfarenheter kring att patienterna inte förstod den information som 

getts. Två artiklar (Plaza del Pino et al., 2013; Mengesha et al., 2018) tydliggjorde att för att 

kunna förklara informationen för patienterna var det viktigt att patienterna och 

sjuksköterskorna förstod varandra genom kommunikationen i omvårdnaden och svårigheter 

upplevdes av sjuksköterskorna då informationen skulle anpassas så patienterna förstod. I 

artikeln av Hemberg & Vilander (2017) framkom att sjuksköterskornas erfarenheter visade 

att det var viktigt att patienten fick regelbunden information då det bidrog till att 

patienternas oro avtog. 
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Sjuksköterskornas erfarenhet var att det var viktigt att kunna förklara och informera 

patienterna om hur landets hälso- och sjukvård var uppbyggt (Mengesha et al., 2018; Ozolins 

& Hjelm, 2003; Suurmond et al., 2010). Detta dels för att patienterna skulle ha rimliga 

förväntning på vården men även för att inte känna en exkludering från vården (Suurmond et 

al., 2010). Det kunde även handla om att genom kommunikationen få patienterna att förstå 

att alla sjukdomar inte kräver akutvård utan kan behandlas i hemmet (Ozolins & Hjelm, 

2013). I studien av Mengesha et al. (2018) beskrev sjuksköterskorna utifrån erfarenhet att 

patienterna som talade ett annat modersmål hade svårt att orientera sig inne på sjukhuset 

även om de hade en nedtecknad hänvisning om vart de skulle infinna sig.  

5.3.2 Samspel i mötet 

I fem av studierna beskrev sjuksköterskorna svårigheter av samspel i mötet med patienterna 

utifrån kommunikationssvårigheter. Svårigheter av att tolka och förstå främmande 

beteenden uppstod i omvårdnadsarbetet (Hultsjö & Hjelm, 2005; Michaelsen et al., 2004; 

Nielsen & Birkelund, 2009; Ozolins & Hjelm, 2003; Sevinc, 2018). Sjuksköterskorna beskrev 

erfarenheter av att beteendet kunde visa sig i ett annorlunda utryck vid smärta än 

sjuksköterskorna var vana vid och kunde därmed skapa en osäkerhet i omvårdnadsarbetet 

om i vilka situationer som smärtan skulle tas på allvar (Nielsen & Birkelund, 2009). I studien 

av Michaelsen et al. (2004) beskrevs att 53 % av sjuksköterskorna hade erfarenhet av att 

patienterna som hade immigrerat överdrev smärtan och 81 % av sjuksköterskorna beskrev att 

patienterna uppförde sig mer dramatiskt i samspelet än sjuksköterskorna var vana vid. 

Sjuksköterskorna beskrev att det var svårare att tyda verbala och icke verbala tecken i mötet 

med patienterna med ett annat modersmål och att sättet som patienterna kommunicerade på 

var intensivare vilket ledde till att det blev svårare att bedöma sjukdomens allvar (Hultsjö & 

Hjelm, 2005; Ozolins & Hjelm, 2003). En irritation hos sjuksköterskorna kunde väckas av att 

patienterna inte kunde kommunicera på sjuksköterskornas språk under omvårdnadsarbetet 

(Nielsen & Birkelund, 2009) eller att sjuksköterskorna kände att patienterna misstrodde 

deras kompetens då patienterna hellre ville träffa läkare istället för sjuksköterskor (Ozolins & 

Hjelm, 2003). I tre av studierna framkom att sjuksköterskorna hade erfarenhet av att 

omvårdanden tog längre tid då språkhinder fanns i kommunikationen mellan 

sjuksköterskorna och patienterna och att den individuella vården blev mer tidskrävande 

(Michaelsen et al., 2004; Nielsen & Birkelund, 2009; Sevinc, 2018). 

Tre studier visade att sjuksköterskorna var måna om att skapa en god relation i samspelet 

med patienterna (Hemberg & Vilander, 2017; Plaza del Pino, 2013; Suurmond et al., 2010). 

Samtidigt ansågs kommunikationssvårigheter vara en av sjuksköterskornas största 

utmaningar i samspelet under omvårdnaden med patienterna som hade ett annat modersmål 

(Mengesha et al., 2018). I två studier framkom sjuksköterskornas erfarenheter över att 

kunskapen om patienter från andra kulturer och med annat modersmål var begränsad i 

vården (Hultsjö & Hjelm, 2005; Plaza del Pino et al., 2013). Att skapa en tillitsfull relation till 

patienterna ansåg sjuksköterskorna som en av de huvudsakliga uppgifterna för dem och 

arbetet med detta skulle påbörjas i ett så tidigt skede som möjligt. I omvårdnaden kunde 

relationen i samspelet med sjuksköterskorna underlätta för patienterna att kommunicera 

sina problem men det underlättade även för sjuksköterskorna att ställa känsliga frågor 
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(Suurmond et al., 2010). Möjligheterna att kunna kommunicera ledde även till att 

sjuksköterskorna och patienterna kom närmare varandra i relationen under 

omvårdnadsarbetet (Hemberg & Vilander, 2017; Plaza del Pino, 2013). God 

kommunikationsförmåga innebar delvis att sjuksköterskorna lyssnade på patienterna 

(Suurmund et al., 2010). Den innefattade även kommunikation med hjälp av ansiktsuttryck, 

gester eller med hjälp av bilder i samspelet mellan sjuksköterskorna och patienterna. Genom 

att sjuksköterskorna i samspelet med patienterna ansträngde sig i kommunikationen genom 

att försöka förstå, samtala lugnt och uppmuntra patienterna till att uttrycka sina åsikter 

visade sig vara positivt för relationen (Hemberg & Vilander, 2017). Sjuksköterskorna beskrev 

hur viktigt det var att avsätta god tid för kommunikation när språkhinder förekom (Hemberg 

& Vilander, 2017; Suurmund et al., 2010). Även i studien gjord av Plaza del Pino (2013) 

framkom att sjuksköterskors erfarenheter av att ta tid på sig i samspelet med patienter 

underlättade för sjuksköterskorna att lära känna patienterna och detta kunde även resultera 

till att övervinna fördomar.  

5.3.3 Att samarbeta med professionell tolk 

I sju av de elva artiklarna beskrevs sjuksköterskornas erfarenheter av att samarbeta med 

professionella tolkar i samband med omvårdnadsarbetet när det förekom 

kommunikationshinder mellan sjuksköterskorna och patienterna (Eklöf et al., 2015; 

Hemberg & Vilander, 2017; Mengesha et al., 2018; Michaelsen et al., 2004; Plaza del Pino et 

al., 2013; Sevinc, 2018; Suurmond et al., 2010).  

Två artiklar (Plaza del Pino et al., 2013; Sevinc, 2018) beskrev sjuksköterskornas erfarenheter 

av vikten av att samarbeta med tolkar vid kommunikationshinder i omvårdnadsarbetet. En 

artikel (Plaza del Pino et al., 2013) beskrev att sjuksköterskorna uttryckte ett behov av att ha 

tolkar närvarande vid kommunikationen med patienterna med annat modersmål för att 

kunna förklara rådande situation för patienterna eftersom svårigheter i kommunikationen 

ofta ansågs vara orsaken till att missuppfattningar uppstod. En annan artikel (Sevinc, 2018) 

förklarade att den största orsaken till att sjuksköterskorna upplevde svårigheter i 

kommunikationen och omvårdnaden av patienter var bristen på tolkar och svårigheter i att 

själva kunna kommunicera med patienterna. 

I fem studier beskrev sjuksköterskorna att även om tolkarna som användes var professionella 

kunde svårigheter uppstå i samarbetet (Eklöf et al., 2015; Ozolins & Hjelm, 2013; Mengesha 

et al., 2018; Sevinc, 2018; Suurmond et al., 2010). En av svårigheterna handlade om att 

tolkarna inte förstod det medicinska språket (Mengesha et al., 2018; Sevinc, 2018). 

Patienternas accent och variationer i tolkarnas dialekt kunde orsaka svårigheter i 

kommunikationen (Mengesha et al., 2018). En artikel (Eklöf et al., 2015) beskrev att en 

annan svårighet som sjuksköterskorna upplevde i samarbetet med de professionella tolkarna 

var när patienterna inte kände ett tillräckligt förtroende för tolkarna för att informera om 

sina hälsoproblem. Sjuksköterskorna beskrev även att arbetet med tolkar ibland nästan tog 

dubbelt så lång tid än utan tolkhjälp. Vidare betonade sjuksköterskorna vikten av tolkarnas 

neutrala roll i samtal med patienterna. Även om tolkarna var professionella kunde en nära 

relation mellan tolkarna och patienterna uppfattas som utmanande för sjuksköterskorna då 

det kunde påverka den professionella kontakten mellan sjuksköterskorna och patienterna. 

Relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna kunde även skadas om patienterna 

uppfattade tolkarna som främlingar. Sjuksköterskorna beskrev svårigheter i samarbetet med 
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tolkar gällande bedömning av tolkarnas språkkunskaper och därför användes särskilda 

kriterier för att säkerställa tolkarnas noggrannhet i översättningen. Ett kriterium som ökade 

trovärdigheten var att rytmen i talet skulle vara lika i båda språken. Två artiklar visade att 

användandet av professionella tolkar kunde ses som positivt (Eklöf et al., 2015; Hemberg & 

Vilander, 2017). Sjuksköterskorna beskrev att de professionella tolkarna kunde vara en 

tillgång genom att med hjälp av språket sammanfoga två kulturer och kunna beskriva 

kulturella skillnader under översättningen. Detta ansågs ha en positiv effekt på atmosfären 

under omvårdnaden. Tolkarna kunde även tolka ord för ord utan vidare förklaringar. Detta 

sätt att tolka på beskrevs av sjuksköterskorna vara mer professionellt och mer trovärdigt. 

Sjuksköterskorna ansåg att båda sätten att tolka på var lämpliga, det var sammanhanget och 

situationen som avgjorde vilket som ansågs vara mest lämplig. Om tolkarnas förhållningssätt 

var empatiskt kunde det gynna relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna (Eklöf et 

al., 2015). Sjuksköterskorna beskrev att i samarbetet med tolkar kunde även patienterna 

ställa frågor till sjuksköterskorna under omvårdnaden vilket kunde leda till att patienterna 

kände sig trygga och accepterade även om de inte talade samma språk (Hemberg & Vilander, 

2017).  I en artikel framhölls att enbart professionella tolkar användes och att anhöriga inte 

användes som tolkar även om patienterna önskade det. Sjuksköterskorna beskrev att detta 

grundade sig i att det kunde ses som en svår etisk fråga och skapa problem kring patientens 

integritet. Det kunde även ändra rollerna i familjen, särskilt om barnen tolkade (Eklöf et al., 

2015).  

I fyra artiklar (Eklöf et al., 2015; Hultsjö & Hjelm, 2005; Mengesha et al., 2018; Ozolins & 

Hjelm, 2003) beskrev sjuksköterskorna att i samarbetet med professionella tolkar fanns det 

fler faktorer än språket som var av vikt att ta hänsyn till. I studien av Eklöf et al. (2015) 

beskrev sjuksköterskorna att förutom goda språkkunskaper förväntades tolkarna ha 

kunskaper om de olika kulturerna som förekom i situationen. Dessutom belyste 

sjuksköterskorna tolkarnas etiska kod gällande sekretess, neutralitet och respekt för både 

patienterna och sjuksköterskorna. En annan artikel (Ozolins & Hjelm, 2003) tydliggjorde 

svårigheterna i att endast anlita tolkar med relevanta språkkunskaper och inte ta hänsyn till 

tolkarnas kulturella bakgrund om det stod i konflikt med patienternas kultur. I tre artiklar 

beskrevs patienternas önskan om att de professionella tolkarna skulle vara av samma kön 

som patienterna (Eklöf et al., 2015; Hultsjö & Hjelm, 2005; Mengesha et al., 2018).  

En artikel (Bischoff et al., 2003) redogjorde att det fanns skillnader gällande i vilken 

utsträckning patienterna förmedlade sina symtom för sjuksköterskorna beroende på om 

tolkar användes vid kommunikationshinder eller inte. När sjuksköterskorna samarbetade 

med professionella tolkar i omvårdanden rapporterade 25 % av patienterna fysiska symtom 

och om en person utan utbildning tolkade framkom fysiska symtom av 26% av patienterna. 

Om det inte fanns tolkar tillgängliga förmedlade endast 18% av patienterna fysiska symtom.  

 

5.3.4 Att samarbeta med närstående som tolk 

I fyra av artiklarna beskrevs att familjemedlemmar, släkt eller grannar användes som tolkar 

(Bischoff et al., 2003; Hultsjö & Hjelm, 2005; Nielsen & Birkelund, 2009; Ozolins & Hjelm, 

2003). Att använda familjemedlemmar, släktingar eller grannar som tolkade vid 

kommunikationshinder under omvårdnadsarbetet kunde upplevas som problematisk av 
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sjuksköterskorna (Hultsjö & Hjelm, 2005; Nielsen & Birkelund, 2009; Ozolins & Hjelm, 

2003). Sjuksköterskornas erfarenheter visade att när anhöriga användes som tolkar i 

kommunikationen uppstod svårigheter i att säkerställa om informationen blivit korrekt 

översatt och att väsentlig information nått fram till patienterna (Ozolins & Hjelm, 2003; 

Hultsjö & Hjelm, 2005).  

I en artikel (Nielsen & Birkelund, 2009) framkom att sjuksköterskorna ville begränsa 

användandet av professionella tolkar då patienterna på den aktuella avdelningen inte 

vårdades för allvarliga, livshotande eller intima åkommor och därför kunde tolkningen ske 

med hjälp av patienternas familjemedlemmar. Begränsningen av professionella tolkar 

gjordes även ibland av ekonomiska skäl.  

I två artiklar (Hultsjö & Hjelm, 2005; Ozolins & Hjelm, 2003) beskrev sjuksköterskorna att i 

samarbetet med närstående som tolkar fanns det andra faktorer än enbart språket som var av 

vikt att ta hänsyn till. I artiklarna beskrev sjuksköterskorna en osäkerhet över om 

informationen översattes korrekt till patienterna när anhöriga användes som tolkar.  

6 DISKUSSION 

Följande avsnitt innehåller metoddiskussion, diskussion av artiklarnas syften, diskussion av 

artiklarnas metoder, diskussion av artiklarnas resultat och en etikdiskussion. 

 Metoddiskussion 

Inledningsvis var syftet med detta examensarbete att med hjälp av en allmän 

litteraturöversikt enligt Friberg (2017) redogöra sjuksköterskors erfarenheter av 

kommunikation i omvårdnaden av patienter som var asylsökande eller flyktingar som talade 

ett annat modersmål. Detta utökades senare till att även innefatta immigranter med ett annat 

modersmål. Metoden valdes då målet var att skapa en överblick över den forskning som 

fanns inom detta ämne. Enligt Friberg (2017) tillåter metoden en inkludering av kvalitativa 

såväl som kvantitativa artiklar vilket ansågs som positivt då en inkludering av alla relevanta 

artiklar ansågs vara viktig för att skapa en så tydlig bild som möjligt över den forskning som 

gjorts. Polit och Beck (2017) förklarar att kvalitativ forskning undersöker begrepp och 

fenomen och kvantitativ forskning fokuserar på att tydliggöra samband mellan olika 

variabler. Detta sågs som positivt då en inkludering av alla relevanta artiklar ansågs vara 

viktig för att skapa en så tydlig bild som möjligt över den forskning som gjorts. 

MESH-termer och olika sökord användes och kombinerades för att försöka få en bred 

helhetsbild av den forskning som fanns tillgänglig. Polit och Beck (2017) föreslår ett flexibelt 

tänkande under informationssökningen för att hitta större forskning i ämnet. I CINAHL plus 

användes avancerad sökning och Boolesk sökning med orden AND och OR. Polit och Beck 
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(2017) förklarar att sådana sökningar är en hjälp i att öka eller minska antalet träffar i 

sökningarna. Detta bedömdes vara en viktig del i sökprocessen då det fanns en strävan efter 

att inte få ett för stort antal träffar. För att hitta relevanta artiklar med ett resultat som visar 

på problemets omfattning har ingen specifik sökning gällande kön, religion eller land har 

gjorts. Friberg (2017) belyser vikten av noggrann dokumentation av de sökord som har 

använts och de avgränsningar som gjorts i sökningarna för att underlätta för läsaren att 

förstå hur artiklarna slutligen har valts ut. Examensarbetet har en forskningsanknytning 

vilket medför att endast vetenskapligt publicerade texter som genomgått peer-review ska 

användas för att bedömas med god kvalité (Mårtensson & Fridlund, 2017). Artiklarna följer 

den struktur som vetenskapliga artiklar gör gällande IMRAD-principen, det vill säga 

artiklarna innehåller delarna inledning, metod, resultat och diskussion 

(Universitetsbiblioteket, u.å). För att säkerställa artiklarnas kvalité var ett kriterium vid 

sökningarna att alla artiklar skulle ha genomgått peer-review. Två artiklar hittades i 

databasen PubMed men då funktionen för peer-review inte fanns gjordes även en sökning i 

CINAHL plus efter samma artiklar. Då artiklarna även var publicerade där och genomgått 

peer-review inkluderades artiklarna. Ett annat kriterium som användes var att alla valda 

artiklar skulle finnas publicerade i fulltext. Detta ansågs vara viktigt för att få en tydlig 

helhetsbild av innehållet och förhindra att egna tolkningar gjordes. Initialt gjordes sökningar 

efter artiklar publicerade 2008–2019 men svårigheter upplevdes i att hitta relevanta artiklar 

som på ett tydligt sätt svarade på syftet och berörde det specifika kunskapsområdet. Av den 

anledningen utökades sökningen till att även inkludera artiklar som publicerats 2000–2008. 

Denna sökning resulterade i fyra artiklar. Att inkludera artiklar som publicerats tidigare än 

det första tidsintervallet kan ses som en svaghet i resultatet. Däremot svarade artiklarna på 

syftet, var relevanta och tydliggjorde bilden av det problemområde som skulle undersökas. 

Artiklarnas resultat förtydligade även att kommunikationsproblem mellan sjuksköterskor 

och patienter inte är något nytt utan har varit en stor del av de problem som 

sjuksköterskorna har upplevt under en längre tid. Därför beslutades att även inkludera dessa 

artiklar. I ett tidigt skede upplevdes även svårigheter i att finna relevanta artiklar som på ett 

tydligt sätt särskilde om patienten var asylsökanden, flyktingar och immigranter. En 

diskussion mellan examensarbetets författare resulterade i att syftet därför utökades till att 

även inkludera sjuksköterskors erfarenheter av att vårda immigranter i de fall där det 

förekom kommunikationshinder på grund av olika modersmål. En svaghet i resultatet kan 

vara att sex artiklar inkluderade andra professioners erfarenheter utöver 

sjuksköterskeprofessionen. Däremot har de artiklarna tydligt visat vad just sjuksköterskorna 

hade för erfarenheter och det är endast deras erfarenheter som har inkluderats i 

examensarbetets resultat. 

Enligt Mårtenson & Fridlund (2017) ska ett examensarbete vara av god vetenskaplig kvalité 

vilket ställer krav på resultatets kvalité samt att detta tydligt finns beskrivet. Detta har 

eftersträvats med hjälp av tre begrepp; tillförlitlighet, överförbarhet och giltighet. Polit och 

Beck (2017) menar att överförbarhet innebär att resultatet i en studie går att överföra på 

andra grupper eller sammanhang. Trots skillnader i artiklarnas syften och det faktum att 

artiklarna var gjorda i flera olika länder, under olika år och inkluderade sjuksköterskor från 

olika vårdinrättningar visade flertalet artiklar på samma resultat, vilket kan tyda på att 

kriteriet för överförbarhet är uppfyllt. En studies giltighet innebär att den undersöker det 
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som den är tänkt att undersöka (Polit & Beck, 2017). De artiklar som valdes ut har därför 

genomgått en kvalitetsgranskning med ett antal poänggivande frågor som Friberg (2017) 

menar kan vara till hjälp att granska kvaliteten. Däremot beskrivs inte vilka eller hur många 

frågor som ska användas i granskningen. Frågorna som valdes ut ansågs vara relevanta för 

granskningen av artiklarna i examensarbetet. Då artiklarnas fick höga poäng i denna 

granskning ansågs artiklarna vara av god kvalité och inkluderades därmed. Efter noggranna 

analyser visade flertalet studier på samma resultat och svarade an på examensarbetets syfte. 

Detta kan därmed tyda på att examensarbetet undersöker det som är tänkt att undersökas 

och därmed har en hög giltighet. Tillförlitlighet innebär enligt Polit och Beck (2017) att en 

studies ska kunna upprepas med samma metod och utföras av andra personer men ändå få 

ett liknande resultat. Därför har en strävan varit att tydliggöra beskrivningarna av studiens 

tillvägagångssätt samt gällande urval, datainsamling, genomförande och analys. Däremot kan 

en svårighet i att få samma resultat vara att forskning ständigt uppdateras och artiklar inom 

ämnet kan därmed tillkomma. 

Polit och Beck (2017) förklarar att studier som uppfyller kravet på trovärdighet innebär att 

resultatet och tolkningarna som gjorts är så nära sanningen som möjligt. För att uppfylla 

detta krav har ett kritiskt förhållningssätt och reflektioner hela tiden funnits i processen av 

att förstå artiklarnas resultat utan egna tolkningar. Något som ska beaktas är att studenterna 

inte har engelska som modersmål. För att minimera riskerna för egna tolkningar har 

artiklarna lästs av båda författarna till examensarbetet och översättningen av artiklarna har 

jämförts och visat på samstämmighet. Examensarbetet har även lästs och kritiskt granskats 

av utomstående person. Detta valdes att göra då Petersson (2017) klargör att genom 

utmanande reflektion där kritiska frågor förekommer gör att ett fördjupat sätt att se på 

forskningsresultat kan uppstå.  

 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras likheter och skillnader i artiklarnas syften och metoder. 

Vidare diskuteras artiklarnas resultat i relation till tidigare forskning, teoretisk referensram 

samt lagar och riktlinjer. 

6.2.1 Diskussion av artiklarnas syften och metoder 

Skillnaderna i artiklarnas syften kunde bidra till att skapa en mer mångfacetterad bild av 

problemområdet och syftet som var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

kommunikation i omvårdnadsarbetet med patienter som har ett annat modersmål. Om 

artiklarnas syften däremot hade varit mer överensstämmande hade resultatet eventuellt 

kunnat ge en djupare förståelse av sjuksköterskornas erfarenheter. 

Fem studier gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer där mellan fyra och 32 

sjuksköterskor deltog. Intervjuerna spelades in och transkriberades (Eklöf et al., 2015; 

Mengesha et al., 2018; Nielsen & Birkelund, 2009; Plaza del Pino et al., 2013; Sevinc, 2018). I 

studierna hade sjuksköterskorna erfarenheter av att vårda patienter som hade ett annat 
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modersmål än sjuksköterskorna och intervjuerna utgick från specifika frågor utifrån 

erfarenheter av att vårda patienterna. Trots lika metoder var studiernas syften olika och 

resultatet i studierna svarade på examensarbetets syfte. En studie undersökte 

sjuksköterskornas uppfattning om kommunikation i vårdandet av patienter med annat 

modersmål. Två studier undersökte sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter från 

andra länder och två studier undersökte sjuksköterskors erfarenheter av hur 

kommunikationen fungerade med patienterna då tolk användes. Fördelen med 

semistrukturerade intervjuer är att den som blir intervjuad tillåts uttrycka sig fritt gällande 

de frågor som ställs. Frågorna bör även ställas så att de kan besvaras så detaljerat som 

möjligt (Polit & Beck, 2017). Innan intervjun ska deltagarna informeras om intervjuns syfte 

och ge ett skriftligt samtycke. Ett godkännande av att intervjun spelas in ska även ske om så 

är fallet. Deltagarna ska även ha kännedom om att denne får avbryta intervjun (Danielsson, 

2017). I studien gjord av Nielsen och Birkelund (2009) gjordes även observationer av 

sjuksköterskorna som i slutet av dagen skrevs ner i form av dagboksanteckningar. 

Observationerna gjordes inte enbart när sjuksköterskorna kommunicerade med patienterna 

utan även när sjuksköterskorna arbetade enskilt. Även konversationer under dagen med 

sjuksköterskorna ingick i observationerna. Polit & Beck (2017) förklarar att observationer 

kan med fördel användas för att samla in en större mängd information, däremot kan en 

nackdel vara att den som observeras uppvisar ett annat beteende än vad denne eventuellt 

hade gjort om denne inte hade blivit observerad. 

Fokusgruppsintervjuer gjordes i två studier där 24 respektive 36 sjuksköterskor deltog 

(Hultsjö &Hjelm,2005; Suurmond, Seelman, Rupp, Goosen & Stronks, 2010). Syftet i 

artiklarna var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av svårigheter i vårdandet av 

immigranter och kulturella kompetenser som sjuksköterskorna ansågs viktiga i vårdandet av 

asyl sökande patienter. Fokusgruppsintervjuer som metod är lämplig att använda när 

människors erfarenheter ska studeras och ger en möjlighet till djupare förståelse av 

deltagarnas upplevelser eller erfarenheter. Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär 

att moderatorn utgår från en intervjuguide som är sammanställd med områden som bör ingå 

i diskussionen. Frågorna bör inte kunna svaras ja eller nej på utan vara öppna (Wibeck, 

2017). Denna form av intervju tar tillvara på den dynamik gruppen skapar och deltagarna 

väljs ofta medvetet ut för att skapa en homogen grupp. Deltagarna kan då uppleva det lättare 

att uttrycka sina åsikter om de är i ett sammanhang med likasinnade. Nackdelen kan vara att 

dynamiken som skapas bidrar till att de individuella åsikterna hämmas och de med 

avvikande åsikter inte vågar framföra dessa åsikter (Polit & Beck, 2017). I studierna av 

Ozolins och Hjelm (2003) och Hemberg och Vilander (2017) ombads deltagarna som var 49 

respektive åtta sjuksköterskor att själva beskriva specifika situationer av hur 

kommunikationen fungerade i vårdandet då inte modersmålet delades av sjuksköterskorna 

och patienterna. Detta beskrevs med hjälp av öppna frågor som sjuksköterskorna skrev ner 

med egna ord.  Syftet i artiklarna var att sjuksköterskorna skulle beskriva upplevda svåra 

situationer de erfarit i vårdandet av immigranter och sjuksköterskornas erfarenheter av 

omtankens betydelse i vårdandet av patienterna som inte talade samma språk som 

sjuksköterskorna. Polit och Beck (2017) förklarar att med öppna frågor är att det tillåter 

deltagarna att svar med egna ord och utveckla svaren på frågorna. Dessa olika sätt att 
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intervjua på kan med fördel användas för att framhäva deltagarnas subjektiva erfarenheter 

vilket ansågs relevant i detta examensarbete. 

En studie var gjord med mixed method där sex sjuksköterskor utförde intervjuer med ett 

antal patienter med annat modersmål och där kommunikationen bedömdes subjektivt av 

sjuksköterskorna. Syftet var att undersöka om hur språksvårigheterna i kommunikationen 

påverkade informationen om de hälsoproblemen som framkom utifrån om tolk användes 

eller inte. (Bischoff et al., 2003). Denna metod kombinerar kvantitativ metod med kvalitativ 

metod och kan förstärka resultatet vilken gör att trovärdigheten höjs (Borglin, 2017). En 

svaghet i studien var att frågeformuläret sjuksköterskorna använde inte var testad i tidigare 

studier och var inte säkerställd för att minimera riskerna för missuppfattningar. Billhult 

(2017) förklarar att om egenskapade frågeformulär används bör några personer svara på 

frågorna innan för att testa att frågorna är formulerade på ett rimligt sätt och att frågorna 

passar studien. 

I den kvantitativa studien (Michalesen et al., 2004) skickades enkäter till 443 anonyma 

sjuksköterskor med slutna och öppna frågor via internpost. Syftet med studien var att 

identifiera hinder som kunde uppstå i vårdandet av immigranter med ett annat modersmål 

utifrån attityder, kunskaper, erfarenheter och kommunikation. En svaghet i studien kan vara 

att deltagarna som valdes ut arbetade på samma sjukhus. Emellertid beskrivs det aktuella 

sjukhuset vara ett av landets största och vara belägen i ett område med relativt hög andel 

etiska minoritetsgrupper och detta ansågs relevant till syftet. Svarsfrekvensen var 52% vilket 

kan ses som en låg siffra då Billhult (2017) menar att en svarsfrekvens på ca 70–75% är 

acceptabel. En styrka med studien var att den hade blivit pilottestad på ett annat sjukhus 

tidigare och innehöll både öppna och slutna frågor vilket kan resultera i mer utförliga svar.  

 

6.2.2 Diskussion av artiklarnas resultat 

Resultatet visade att majoriteten av sjuksköterskorna som vårdade patienter med ett annat 

modersmål hade erfarenheter av att arbeta med tolkar när det förekom 

kommunikationshinder. Tolkarna som användes kunde vara familjemedlemmar, släktingar, 

grannar eller professionella. Tidigare forskning visar att tillgången till tolkhjälp påverkar 

sannolikheten för om patienter söker vård eller inte (Mei Lan et al., 2016). Resultatet visade 

att det var vanligt att använda anhöriga som tolkar vid kommunikationsproblem då 

professionella tolkar var en brist. Resultatet visade också att trots patienternas önskan om att 

använda familjemedlemmar för översättning var det något som sjuksköterskorna ibland 

valde att avstå ifrån på grund av etiska- och integritetsskäl. Det visade sig att en del av 

sjuksköterskorna erfor att det tog längre tid i vårdandet när tolkar användes och ville 

begränsa användandet av tolkar till brådskande situationer. Tidigare forskning visar däremot 

att patienter föredrar att använda familjemedlemmar, släkt och vänner som tolkar vid 

kommunikation i kontakt med vården. (Bathia och Wallace, 2007; Eytan, et al., 2002). Det 

framkommer att patienter uttrycker en fördel av att känna den person som tolkar även om 

det innebär en begränsning av vilken information som patienterna delger (MacFarlane et al., 

2009). I tidigare forskning framkom att om professionell tolk inte finns tillgänglig är det 
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bättre att anhöriga tolkar vid kommunikationshinder än ingen alls. Skillnaden som påtalas av 

att använda professionell tolk och anhörig som tolkar vid kommunikationshinder är att 

patienter har lättare att uttrycka tidigare trauman och psykiska symtom med en professionell 

tolk. Dessutom kan patienter undanhålla en del information när anhöriga tolkar (Eytan et al., 

2002). Detta var något som även kunde ses i resultatet där sjuksköterskornas erfarenheter 

var att symtom och behov framkom i kommunikationen i större utsträckning hos patienterna 

då tolkar användes och var därför nödvändigt att använda. Men det uppmärksammades även 

att det förekom svårigheter gällande huruvida översättningen blivit översatt rätt eller inte. 

För att underlätta översättningen i kommunikationen föreslår Campinha-Bacote (2002) i sin 

teori att sjuksköterskor utifrån sin kulturella kompetens i mötet med patienter ska undersöka 

hur kommunikationen fungerar mellan sjuksköterskor och patienter. Om eventuella 

språksvårigheter förekommer ska sjuksköterskor bedöma om det är nödvändigt att anlita 

tolk. Om tolk bedöms nödvändig förespråkas att tolken ska vara utbildad i medicinsk 

terminologi. 

Något som uppmärksammades i resultatet var att sjuksköterskorna hade erfarenhet av att det 

fanns andra faktorer än språket att ta hänsyn till när tolkar användes vid 

kommunikationshinder. Det visade sig till exempel att vissa patienter endast ville använda 

sig av tolkar som var av samma kön. Den professionella kontakten mellan sjuksköterskorna 

och patienterna kunde även påverkas om tolkarna inte uppehöll en neutral roll utan hade en 

nära relation till patienterna. Erfarenheter fanns även av att relationen mellan 

sjuksköterskorna och patienterna kunde skadas om patienterna upplevde tolkarna som 

främlingar. Det kunde leda till att patienterna inte kände förtroende för tolkarna och inte 

ville delge sina hälsoproblem. Detta är något som även visar sig i tidigare forskning genom att 

patienter inte alltid litar på tolkar vilket leder till att patienter undanhåller viktig information 

angående sin hälsa (Bhatia & Wallace, 2007; Fatahi et al., 2009; Mei Lan et al., 2015; Sevinc 

et al., 2016). I Offentlighets- och sekretesslagen (OSL, SFS 2009:400) framkommer att det är 

förbjudet att röja uppgifter vid uppdrag hos myndigheten som är hälso-och sjukvård. Här 

visar det hur viktig informationen till patienten är om innebörden i att vara professionell tolk 

och att de har sekretess så att patienterna känner trygghet i att uttrycka viktig information. 

Något som bör uppmärksammas är betydelsen av att få stöd med översättning när språken är 

olika hos sjuksköterskorna och patienterna. Det skulle bidra till snabbare bedömningar och 

minska lidandet för patienter. 

Likheter gällande vilken betydelse utbytet av information hade mellan sjuksköterskan och 

patienten sågs i både tidigare forskning och i resultatet. I resultatet framkom att 

kommunikationssvårigheterna bidrog till att sjuksköterskorna och patienterna hade svårt att 

förstå varandra vid utbyte av information vilket resulterade i att missförstånd lätt uppstod 

mellan sjuksköterskorna och patienterna. Sjuksköterskornas erfarenhet var att det var lättare 

att förstå patienternas symptom när inte svårigheter i utbytet av information uppstod. 

Sjuksköterskorna beskrev även att de kunde känna sig osäkra på om information som givits 

till patienterna uppfattats rätt eller om sjuksköterskorna uppfattat patienten korrekt i 

kommunikationen. Dessa missförstånd kan eventuell förebyggas av det som Campinha-

Bacote (2011) förklarar i sin teori om att sjuksköterskor utifrån sin kulturella kompetens bör 

ha kulturella färdigheter så att korrekt information i kommunikationen från patienterna 

framkommer som möjliggör en bedömning. Utifrån den genomförs en ömsesidig 
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behandlingsplan där patienternas förklaringar angående hälsotillståndet framkommer. 

Tidigare forskning visar att patienter inte alltid förstår informationen vilket bidrar till att de 

inte kan utföra egna hälsoåtgärder. Det påvisade att ju sämre förutsättningar patienter har 

sen tidigare av att läsa och skriva desto svårare är det att tillgodose sig information 

(Wångdahl et al. 2015). Dessutom framkom i tidigare forskning av Riggs et al. (2012) att 

patienter uttrycker en frustration då information på sjukvårdsinrättningar och remisser med 

hänvisningar och tider inte kunde läsas på grund av att de inte var översatta till deras 

modersmål. Denna problematik kunde även ses i resultatet som visade att sjuksköterskorna 

ville kunna förklara sjukvårdsystemet för patienterna så att de förstod vart de kunde vända 

sig för att få den vård som krävdes och för att motverka patienternas upplevelse av att bli 

exkluderade från vården.  

I resultatet tydliggjordes sjuksköterskornas erfarenheter av betydelsen av att i samspelet med 

patienterna skapa en tillitsfull relation. Relationen kunde underlätta i kommunikationen för 

patienterna att delge nödvändig information om hälsotillståndet för sjuksköterskorna. Hälso-

och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) tydliggör att målet för vården är god hälsa och vård 

på lika villkor för hela befolkningen. Vidare redogörs att vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Här påvisas även vikten 

av att skapa en relation med patienterna på deras villkor och utifrån deras förutsättningar. 

Detta kan göras genom att ute i verksamheter diskutera betydelsen av processen av att bli 

kulturellt kompetent och reflektera över vilken påverkan det kan ha på vården och i mötet 

med patienterna. 

Sjuksköterskornas erfarenheter visade att förutsättningarna för att skapa en god relation 

mellan sjuksköterskorna och patienterna var en betydande faktor att ha god tid för samspel 

och kommunikation. Likheter kunde ses i tidigare forskning där Sevinc et al. (2016) menar 

att patienter känner större tillfredsställelse när sjuksköterskor tålmodigt tar sig tid och 

genom kommunikation försöker förstå vad patienter har för önskan. Det framkom även att 

patienter upplever att sjuksköterskor enbart gör det nödvändigaste när 

kommunikationshinder finns och att undermålig information återges angående patientens 

hälsotillstånd. Patienternas personliga behov blir på så vis inte tillgodosedda. 

Resultatet visade att även om omvårdnaden kunde bli mer tidskrävande hade 

sjuksköterskorna erfarenheter av att tiden var till hjälp för att lära känna patienterna med 

annat modersmål och detta ledde även till att övervinna fördomar. Något som 

uppmärksammades var att sjuksköterskorna hade erfarenheter av svårigheter i att tolka 

annorlunda beteenden hos patienterna med annat modersmål. Enligt sjuksköterskornas 

erfarenheter kunde verbala och icke verbala uttryck i kommunikationen vara intensivare mot 

vad sjuksköterskorna var vana vid. I flera studier upplevde sjuksköterskorna att kunskaperna 

om andra kulturer och hantering av patienter med annat modersmål var begränsad inom 

vården vilket gjorde det svårt med kommunikationen. I tidigare forskning tydliggjordes att 

patienter har en önskan om en ökad kulturell förståelse hos sjuksköterskorna (Mei Lan et al., 

2015; Padela et al., 2012). Vidare framkommer att patienter upplever sig bli diskriminerade i 

vården om de har en religion som avviker från sjuksköterskornas religion (Padela et al., 

2012) samt att patienter upplever sig vara en belastning i sjukvården (Bhatia & Wallace, 

2007). För att sträva efter att motverka sådana upplevelser är Campinha-Bacote (2002) teori 
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lämplig då den innebär att sjuksköterskan utifrån sin kulturella medvetenhet 

medvetandegöra sina egna fördomar och förutfattade meningar om människor med annan 

kulturell bakgrund och annorlunda sätt att uttrycka sig. Det kan annars innebära att 

patienter upplever sig åsidosatta, mindre värdefulla och att reaktionen inte tas på allvar. 

Däremot bör sjuksköterskor ha en förståelse av att det finns variationer gällande värderingar 

hos patienter trots att tillhörigheten är i samma kulturella grupp. Vidare förklaras att 

sjuksköterskor i den pågående processen av att bli kulturellt kompetent, ska ha en öppenhet 

och flexibilitet i relationen till patienterna och acceptera olikheter men även bygga vidare på 

likheter. I tidigare forskning framkommer betydelsen av att individanpassa vården och att 

patienter med annat modersmål involveras i vårdplaneringen. För att säkerställa att patienter 

får lämplig vård oberoende av härkomst är det viktigt att utifrån kommunikationen kunna 

genomföra bedömning och dokumentation av patienters beskrivna behov (Almontaser & 

Baumann, 2017). Detta har stöd i Sjuksköterskans kompetensbeskrivning (2017) som 

förklarar sjuksköterskornas ansvar att bedriva en personcentrerad vård och att vården sker i 

partnerskap med patienter och närstående. Patienter och anhöriga ska bli sedda och 

förstådda som unika personer som har individuella behov, resurser, värderingar och 

förväntningar. Vidare beskrivs vikten av relationens betydelse och sjuksköterskornas 

förmåga att kunna skapa en förtroendefull relation till patienterna. Även Campinha-Bacote 

(2011) påpekar nödvändigheten av att sjuksköterskor strävar mot att bli kulturellt 

kompetenta för att kunna utöva en personcentrerad vård där patienternas intressen 

tillvaratas och ses som unika personer. Vidare beskrivs att sjuksköterskor utifrån den 

kulturella kompetensen ska försöka förstå patienternas syn på handlingar genom att 

reflektera hur egna handlingar påverkar patienterna. 

 Etikdiskussion 

Priebe och Landström (2017) förklarar att utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter kan en 

förförståelse influera studien. I och med erfarenheterna kring det aktuella ämnet under 

arbetslivet i vården och under den verksamhetsförlagda undervisningen har ett aktivt arbete 

funnits kring att undvika förförståelsen i ämnet. Då förförståelsen kan ligga till grund för 

tolkning av artiklarna har detta aktivt undvikits genom regelbundna diskussioner och 

reflektioner kring förförståelsen och dess inverkan på valda artiklar. En strävan var att 

inneha ett så objektivt förhållningssätt som möjligt genom examensarbetets gång. Ett kritiskt 

förhållningssätt har därför använts i läsningen av sammanfattningar för att säkerställa att 

artiklarna är relevanta. 

Då ingen av författarna har engelska som modersmål har hjälpmedel för översättning 

använts för att minimera missförstånd. Artiklarna som användes i examensarbetet var etiskt 

granskade och deltagarna hade blivit tillfrågade och godkänt deltagande i studien. För att 

etiskt motivera studien ska den handla om väsentliga frågor och frågan om vem den är 

värdefull för och på vilket sätt (Kjellström, 2017). Denna studie kommer att komma både 

sjuksköterskor och patienter med annat modersmål till nytta. Detta utifrån att det 

uppmärksammats vilken stor betydelse det har att kommunikationen fungerar för 

omvårdnad. 
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7 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation i 

omvårdnadsarbetet av patienter med ett annat modersmål. Förhoppningen var att resultatet 

skulle visa vad kommunikationssvårigheterna innebar för sjuksköterskorna, hur 

omvårdnadsarbetet påverkades och vad som kunde underlätta sjuksköterskornas arbete. 

Resultatet visade att sjuksköterskornas erfarenheter av kommunikation med patienter med 

ett annat modersmål bestod av flera faktorer. Det tydligaste som framkom var att stödet i 

översättningen var av betydelse, även om det inte var helt oproblematiskt. Professionella 

tolkar föredrogs av sjuksköterskorna även om familjemedlemmar, släktingar och vänner 

användes. I resultatet framkom att kommunikationsproblem bidrog till sämre omvårdnad för 

patienterna med annat modersmål. Sjuksköterskorna beskrev svårigheter med att förmedla 

väsentlig information till patienterna och sjuksköterskorna hade även problem med att förstå 

den information patienterna ville förmedla. Sjuksköterskorna beskrev vikten av att skapa en 

god relation till patienterna vilket kunde underlättas av att ha god tid under 

omvårdnadsarbetet. Att skapa en god relation till patienterna kunde försvåras av att 

sjuksköterskorna upplevde det svårt att förstå patienternas uppförande som kunde förklaras 

vara kulturellt betingat. Med examensarbetet hoppades vi kunna förmedla en förståelse för 

att sjuksköterskornas erfarenheter av kommunikationssvårigheter när patienter hade ett 

annat modersmål var vanliga i flertalet vårdverksamheter.  

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Sjuksköterskornas erfarenheter visade att en av svårigheterna i omvårdnadsarbetet med 

patienterna med annat modersmål handlade om att förstå kulturella skillnader. Därför 

föreslås vidare forskning genom intervjuer med sjuksköterskor och patienter om vilken 

betydelse kulturtolkar kan ha i samarbetet mellan sjuksköterskorna och patienterna och vad 

det kan innebära för patienternas upplevelser av ökad delaktighet.  
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9 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9 

10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 8 

11 Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 7 
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BILAGA C. ARTIKELMATRIS 

 

Artikel- 
nummer 

Författare 
Tidskrift 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet  
 

1 Bischoff, A., 
Bovier, A P., 
Isah, R., 
Francoise, G., 
Ariel, E. & Luis, 
L. 
 
Social Science 
& Medicine  
2003 
Schweiz 
 
 

Language barriers 
between nurses and 
asylum seekers: 
their impact on 
symptom reporting 
and referral  
 

Studiens syfte var att 
undersöka om 
språksvårigheter under 
den första 
hälsoundersökningen 
påverkade 
sjuksköterskans 
rapportering av de 
asylsökandes 
hälsoproblem samt 
deras hänvisning till 
ytterligare vård. 

Mixed method.  
 
Sjuksköterskornas 
intervjuer med flyktingar 
 
Analyserades med hjälp 
av korstabulering och 
logistisk 
regressionsmodell 
 
n=6 

Sjuksköterskorna beskrev att 
när kommunikationen med 
patienterna var 
tillfredställande framkom 
fysiska och psykiska symtom 
tydligare. 
 

Hög 

2 Eklöf, N., 
Hulpi, M, & 
Leino-Kilpi, H. 
 
Public Health 
Nursing 
2014 
Finland  

Nurses’ perceptions 
of working with 
immigrant patients 
and interpreters in 
Finland 
 

Studiens syfte var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
uppfattningar om de 
faktorer som ska 
beaktas vid 
användning av tolkar i 
primärvården under 
vårdandet av personer 
som har invandrat.  

Kvalitativ studie. 
 
Intervjuer med 
sjuksköterskor 
 
Analyserades med hjälp 
av induktiv 
innehållsanalys. 
 
n=8 
 

Sjuksköterskornas 
uppfattning om användandet 
av tolk var att det kunde 
påverka relationen mellan 
sjuksköterskan och patienten 
både positivt och negativt. 
 
 
 
 

Hög 

3 Hemberg,J.A.V. 
& Vilander, S. 
 

Cultural and 
communicative 
competence in the 

Studiens syfte var att 
upptäcka betydelsen av 
omtanke i 

Kvalitativ studie. 
 

Sjuksköterskorna beskrev att 
tid för samtal med 
patienterna var viktigt. 

Hög 
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Scandinavian 
Journal of 
Caring Sciences 
2017       
Finland 

caring relationship 
with patients from 
another culture. 

kommunikation när 
inte sjuksköterskan 
och patienten talar 
samma språk. 
 

Enkätundersökning med 
sjuksköterskor. 
 
Analyserades med hjälp 
av latent 
innehållsanalys. 
 
n=8 

Sjuksköterskorna upplevde 
att oron hos patienterna 
minskade om sjuksköterskan 
försökte förstå och förklara 
samt var lugn. Relationen 
upplevdes då mer tillitsfull. 

4 Hultsjö, S. & 
Hjelm, K. 
 
International 
Nursing Review 
2005       
Sverige 

Immigrants in 
emergency care: 
Swedish health care 
staff’s experiences 

Studiens syfte var att 
identifiera upplevda 
svårigheter av att 
vårda migranter och 
jämföra dem mellan 
olika vårdformer. 

Kvalitativ studie.  
 
Gruppintervjuer med 
sjuksköterskor. 
 
Analyserades med hjälp 
av innehållsanalys. 
 
n=24 
 
 

Sjuksköterskorna upplevde 
svårigheter i 
kommunikationen med 
migranterna då de inte 
talade samma språk. Detta 
ledde till problem att 
genomföra bedömningar och 
ge information. 
Sjuksköterskorna upplevde 
även svårigheter när 
släktingar tolkade då 
informationen inte 
upplevdes som ordentligt 
översatt.  

Hög 

5 Mengesha, Z B., 
Perz, J., Dune, 
T., & Ussher, J. 
 
Sexual & 
Reproductive 
HealthCare 
2018 
Australien 

Talking about sexual 
and reproductive 
health through 
interpreters: The 
experiences of health 
care professionals 
consulting refugee 
and migrant women 
 

Studiens syfte var att 
undersöka hälso- och 
sjukvårdspersonalens 
erfarenheter av att 
arbeta med tolkar i 
samråd med flykting- 
och invandrarkvinnor 
med bristande 
kunskaper i engelska i 
fråga om 
problem/frågor 
gällande sexuell och 
reproduktiv hälsa. 
Genom detta kunna 

Kvalitativ studie.  
 
Interjuver med 
sjuksköterskor. 
 
Analyserades med hjälp 
av induktiv metod.  
 
n=8 

Sjuksköterskorna upplevde 
det problematiskt när 
tolkarna inte förstod det 
medicinska språket. 

Hög 
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identifiera 
organisatoriska 
problem och riktlinjer. 

6 Michaelsen, J 
J.,  
Krasnik, A., 
Nielsen, A S., 
Norredam, M. 
& 
Torres, A-M. 
 
Scandinavian 
Journal of 
Public Health 
2004 
Danmark 

Health professionals’ 
knowledge, 
attitudes, and 
experiences in 
relation to 
immigrant patients: 
a questionnaire 
study at a Danish 
hospital 
 

Studiens syfte var att 
identifiera variationer i 
attityder, kunskaper, 
erfarenheter och 
kommunikation bland 
olika kategorier av 
vårdpersonal med 
avseende på 
invandrare för att 
identifiera potentiella 
hinder för effektiv 
behandling. 
 

Kvantitativ studie.  
 
Enkätundersökning med 
sjuksköterskor där både 
slutna och öppna frågor 
användes. 
 
De slutna frågorna 
överfördes till SPSS och 
de öppna frågorna 
överfördes till text.  
 
n=231 
 

34% av sjuksköterskorna 
upplevde att vårdandet tog 
längre tid då språkhinder 
befann sig mellan 
sjuksköterskan och 
patienten. 
 

Hög 

7 Nielsen, B. & 
Birkelund, R. 
 
Scandinavian 
Journal of 
Caring Science 
2009 
Danmark 

Minority ethnic 
patients in the 
Danish healthcare 
system – a 
qualitative study of 
nurses’ experiences 
when meeting 
minority ethnic 
patients 

Studiens syfte var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
vårda patienter ur en 
etnisk 
minoritetsgrupp. 

Kvalitativ studie. 
 
Intervjuer och 
observationer av 
sjuksköterskor. 
 
Analyserades med en 
metod baserad på 
fenomelogi. 
 
n=4  

Sjuksköterskorna upplevde 
svårigheter i att bedöma 
patienternas smärta då de 
inte kunde kommunicera 
med varandra.  

Medel 

8 Ozolins, L-L. & 
Hjelm, K. 
 
Clinical 
Effectiveness in 
Nursing  
2003 
Sverige 

Nurses´experiences 
of problematic 
situations with 
migrants in 
emergency care in 
Sweden 

Studiens syfte var att 
utforska och beskriva 
sjuksköterskors 
rapporter om 
situationer med 
migranter som 
upplevts 
problematiska. 

Kvalitativ studie. 
 
Skriftliga beskrivningar 
gjorda av sjuksköterskor.  
 
Analyserades med hjälp 
av kvalitativ metod 
 

Sjuksköterskorna beskriver 
att när de inte kan 
kommunicera verbalt med 
patienterna måste de förlita 
sig på kroppsspråket vilket 
kan leda till missförstånd. 

Hög 



 4  

n=49  
9 Plaza del Pino, 

F J., Soriano, E. 
&  
Higginbottom, 
G Ma. 
 
BMC nursing 
2013 
Spanien 

Sociocultural and 
linguistic boundaries 
influencing 
intercultural 
communication 
between nurses and 
Moroccan patients 
in southern Spain: a 
focused ethnography 

Studiens syfte var att 
undersöka hur 
sjuksköterskor 
uppfattar sin kulturella 
kommunikation med 
marockanska patienter 
och vilka hinder kan 
förebyggas så att 
kommunikation och 
vården blir effektivare 

Kvalitativ studie. 
 
Intervjuer med 
sjuksköterskor. 
 
Analyserades med hjälp 
av ett kvalitativt 
dataprogram 
 
n=32  

Sjuksköterskorna beskrev att 
de fick använda sig av 
kroppsspråket i situationer 
där de inte kommunicera 
med patienterna. 

Hög 

10 Sevinc, S. 
 
Journal of 
Transcultural 
Nursing 
2018 
Turkiet 
 

Nurses’ Experiences 
in a Turkish Internal 
Medicine Clinic 
With Syrian 
Refugees 

Studiens syfte var att 
beskriva erfarenheter 
av sjuksköterskor som 
vårdar syriska 
flyktingar i 
internmedicin på ett 
turkiskt sjukhus. 
 

Kvalitativ studie.  
 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
sjuksköterskor.  
 
Analyserades med hjälp 
av induktiv metod för 
innehållsanalys. 
 
n=10 

Sjuksköterskorna beskrev att 
även vid användning av tolk 
kunde svårigheter 
uppkomma om tolken inte 
förstod den medicinska 
terminologin. 

Medel 

11 Suurmond, J., 
Seeleman, C., 
Rupp, I., 
Goosen, S. & 
Stronks, K. 
 
Nurse 
Education 
Today 
2010 
Nederländerna 

Cultural competence 
among nurse 
practioners working 
with asylum seekers 

Studien undersökte de 
kulturella 
kompetenser som 
sjuksköterskan anses 
viktiga vid vårdande av 
asylsökande patienter 
 
 

Kvalitativ studie. 
 
Semistrukturerade 
gruppintervjuer med 
sjuksköterskor.  
 
Analyserades med hjälp 
av triangulering. 
 
n=89  

En tillitsfull relation till 
patienten underlättade för 
sjuksköterskan att ställa 
känsliga frågor för att förstå 
patientens problem. 
 
Sjuksköterskan beskriver 
vikten av att kunna förklara 
sjukvårdssystemet för de 
asylsökande. Detta för att 
inte patienten skulle känna 
sig exkluderad från 
samhället vilket kunde 

Medel 
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försvåra utvecklandet av en 
förtroendefull relation. 
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