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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sverige har genom invandring blivit ett mångkulturellt land och det kan uppstå 

komplexa situationer då sjuksköterskor och patienter med språklig barriär möts. Bristande 

språkkunskaper och kulturella skillnader kan leda till försvårad kommunikation mellan 

sjuksköterskor och patienter. Tidigare forskning visar att patienter med utländsk bakgrund kan 

känna sig otrygga under sjukhusvistelsen på grund av bristande språkkunskaper och kulturella 

skillnader. Tolk används för att avhjälpa problemet med kommunikationen men även 

tolkanvändning har begränsningar. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

kommunikationen vid vårdandet av patienter med utländsk bakgrund. Metod: En kvalitativ 

litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Utifrån de valda vetenskapliga artiklarna 

framkom två teman och fyra subteman. Teman som förekommer är ” Utmaningar i 

kommunikation” och ” Möjligheter för kommunikation”. Subteman som framkommer är 

”Hinder i språket”, ”tolk som barriär”, ”tolk som en bro” och ”egna strategier”. Slutsats: 

Språkliga barriärer skapade hinder för en effektiv kommunikation med patienter. Sjuksköterskor 

hade svårt att förstå patienter i olika vårdsituationer och erfor därför att korrekt bedömning av 

patienters vårdsituation var en utmaning. Formella och informella tolkar skapade både hinder 

och möjligheter för kommunikation. Sjuksköterskor använde även egna strategier såsom 

ickeverbal kommunikation för att underlätta kommunikation.   

 

Nyckelord: Erfarenheter, formella tolkar, kulturskillnader, informella tolkar, litteraturstudie 

 

 

  



ABSTRACT 

Background: Through immigration Sweden has become a multicultural country and therefore 

difficult situations may occur when nurses and patients with language barriers meet. Lack of 

language experience may lead to obstructed communication between nurses and patients. 

Previous research shows that patients with a foreign background may feel insecure during 

hospitalization due to a lack of language experience and cultural differences. Interpreters are 

used to assess the communication difficulties, but even the usage of interpreters have their 

limits. Purpose: To evaluate the nurse's experience of communication in regard to the care of 

patients with different ethnical backgrounds. Method: A qualitative literature study with 

descriptive synthesis. Result: Two themes and four sub-themes emerged from the selected 

scientific articles. Themes that appeared were " Challenges in communication" and 

"Opportunities for communication". Subthemes that emerged were “barriers of language”, 

“interpreter as a barrier”, “interpreter as a bridge” and “own strategies”. Conclusion: Lack of 

linguistic experience created barriers to communicate efficiently with patients. Nurses had 

difficulties in understanding patients with different care situations and therefore the nurses 

experienced that a proper assessment of the patients was a challenge. Formal and informal 

interpreters could create both barriers and opportunities for communication. Nurses also used 

their own strategies as non-verbal communication to facilitate communication. 

 

Keywords: Culture differences, experiences, formal interpreter, informal interpreter, literature 

study 
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1 INLEDNING 

 Författarna till det här examensarbetet har själva utländsk bakgrund och har upplevt 

svårigheter som kan uppkomma vid språkbarriärer. Detta väckte nyfikenhet om hur patienters 

språksvårigheter påverkar sjuksköterskan i yrkesutövningen och vilka utmaningar detta kan 

skapa inom sjukvården. Det var därför ämnet ”Beskriv möjligheter och hinder i kommunikation 

mellan sjuksköterska och patient, där patienten är nyanländ flykting och eller asylsökande”, 

valdes. Intresseområdet kommer från Mälardalens högskola, som presenterade ett antal förslag 

för oss studenter inför examensarbetet. Förslagen har tagits fram av en forskargrupp vid 

akademin för hälsa, vård och välfärd.  

Genom tidigare arbetslivserfarenheter inom äldreomsorgen har examensarbetets författare 

vårdat några boende med invandrarbakgrund. Hinder som upptäckts i en del situationer har 

framförallt varit när den verbala kommunikationen inte fungerat och när den boende själv inte 

har kunnat förmedla vad denne ville ha hjälp med. I många fall har det funnits anhöriga som 

kunnat tolka. Anhöriga har berättat om den boendes vanor och vilja samt skrivit ned stödord för 

att underlätta kommunikationen i vardagen. För sjuksköterskor kan patienter med annan kultur 

och annat språk förekomma. Somliga har ett bra kontaktnät som kan informera om patienters 

vanor, men det finns de som saknar anhöriga och inte har något kontaktnät. Därför är det viktigt 

att bringa klarhet i komplexiteten i situationen, vilka utmaningar det innebär, hur det påverkar 

sjuksköterskor och vilka verktyg som finns för att bemästra svårigheterna. Allt detta för att 

kunna hjälpa patienter där de är och med de resurser de har och med människors lika värde i 

fokus.   

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs de begrepp som är centrala i sammanhanget. Nämligen kommunikation, 

kultur, vårdande, personer med utländsk bakgrund, språk, språkbarriär och tolk. Vidare beskrivs 

lagar och styrdokument för att illustrera sjuksköterskors ansvar i vården. Därefter presenteras 

personcentrerad vård och tidigare forskning med fokus på språkliga och kulturella hinder ur ett 

patientperspektiv samt den teoretiska referensramen av Leininger (1995) om transkulturell 

omvårdnad. Bakgrunden efterföljs en problemformulering. 
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2.1 Personer med utländsk bakgrund 

I detta examensarbete kommer uttrycken patienter med utländsk bakgrund att användas. Med 

det menas personer som inte behärskar landets officiella språk.  

Personer med utländsk bakgrund är ett större begrepp som kan ha olika innebörd, beroende på i 

vilket sammanhang detta används. Begreppet personer med utländsk bakgrund är svårt att 

använda även för statistikansvariga myndigheter och oftast leder detta begrepp till problem.  Det 

var i november år 1996 som Migrationsverket framförde riktlinjer om hur personer med 

utländsk bakgrund ska förklaras i statistiken (MIS 1996:5). I Kulturdepartementet definieras 

begreppet personer med utländsk bakgrund bredare än i de statistiska riktlinjerna. 

Kulturdepartementet definierar personer med utländsk bakgrund som personer födda i Sverige 

med en förälder som är född i Sverige och en förälder som är född utomlands (Statiska 

centralbyrån, 2002). Enligt statiska centralbyrån syftar personer med utländsk bakgrund på 

personer som är födda utomlands eller med föräldrar som är utrikesfödda. Cirka 24 procent av 

Sveriges befolkning är personer med utländsk bakgrund. År 2017 omfattades personer med 

utländsk bakgrund 18,5 procent av Sveriges befolkning och ökningen beror på stora immigration 

i de sista åren (migrationsinfo.se, 2019). 

Sverige har genom invandringen blivit ett mångkulturellt land med flertalet olika etniska 

grupper, religioner och kulturer. Under 2010-talet har många människor sökt skydd i Sverige på 

grund av exempelvis kriget i Syrien. Från januari till oktober 2017 beviljades asyl för 29 312 

personer, där de största grupperna kom från Syrien, Eritrea, Irak, Afghanistan och Georgien 

(Migrationsverket, 2017).  

2.2 Kultur 

Kultur kan ha många definitioner vilka speglar bland annat tidsperiod, kunskap, miljö, religion 

med mera. Kultur används för att beskriva något som inte är naturligt, ursprunget är från 

latinets colere vilket fritt översatt betyder odling eller kultivering av naturens växter 

(Bäärnhielm, 2014a). 

Kultur är vanor och beteenden som människor ärver från sin familj eller det samhälle hen växer 

upp i. Det är socialt överförbara levnadsmönster med normer och värderingar som individer får 

från tidigare generationer. Kultur har inte enbart sin grund i etnicitet utan kultur uppstår i alla 

olika möten mellan människor oavsett etnisk bakgrund, ålder, kön eller yrke (Jirwe, Momeni, & 

Emami, 2014). Människor med olika kulturer har olika vanor och sätt att kommunicera med 

andra. Denna olikhet kan leda till osäkerhet och rädsla i mötet med andra människor. Dessutom 

bedömer många människor andra utifrån egna föreställningar och handlingar vilket kan skapa 

problem i kommunikationen med andra (Nilsson & Waldemarson, 2013a). Kultur eller 

kännedom om kulturen behövs för att uppträda korrekt i en grupp med andra människor 

(Bäärnhielm, 2014a).  
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2.3 Vårdande 

Vårdandet handlar om en naturlig relation mellan människor, att kunna ge och ta kärlek vilket 

gör att människan får en kraft att växa. Kärlek och omtänksamhet bekräftar mänskliga relationer 

(Eriksson, 2004). ”Vårdande (caring) innebär att genom olika former av lekande och lärande 

åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbehag samt en 

känsla av att vara i utveckling i syfte att förändra (upprätthålla, igångsätta eller stödja) 

hälsoprocesserna” (Eriksson 2004, s. 9).  

Historiskt har begreppet vårdarbetet associerats med Florence Nightingale som år 1860 

grundade skolan Nightingale School of Nursing för sjuksköterskor i London. Vårdandet har 

skildrats som den finaste av konsterna, avgörande för ett beständigt liv för den mänskliga arten. 

De närbesläktade begreppen som ”nursing” och ”caring” refererar till att nära och till 

barmhärtighet (Katie Eriksson 2004). 

Sjuksköterskor beskriver en del av vårdandet som utvärdering av patienters behov och sociala 

situation. Sjuksköterskan ska visa respekt för patienters integritet samt deras fysiska och 

psykologiska egenskaper. Det är viktigt att bevara patienters intressen, lyssna på deras önskemål 

och respektera patienter om de vill delta i sin egen vård eller inte. Sjuksköterskor beskriver 

vårdande som omvårdnadsåtgärder, att ge ständig anpassad information om behandling, 

medicinering och den aktuella situationen till patienten och anhöriga (Andersson, Willman, 

Sjöström-Strand, & Borglin, 2015). 

Ekeberg och Dahlberg (2015) beskriver att en god vård utmärks av öppenhet och följsamhet. 

Vårdande handlar om att sjuksköterskan ska ha ett reflekterande förhållningssätt, där 

sjuksköterskan använder sina sinnen genom att lyssna, se och känna. Vidare menar Ekeberg och 

Dahlberg (2015) att vårdande möten, ett vårdande förhållningssätt samt vårdande och lärande 

samtal anses vara viktiga i mötet med patienter. Vårdande möten kännetecknas av att 

sjuksköterskan ska vara närvarande och öppen, lyssna aktivt, visa respekt samt se till att 

patienten bli sedd och bekräftad. Vidare är det väsentligt att sjuksköterskan uppmärksammar 

patientens behov av vård. Sjuksköterskan kan ställa frågor, visa nyfikenhet och intresse för 

patientens känslor. På det sättet kan sjuksköterskan uppmärksamma hur patienten upplever sin 

hälsa och sjukdom vilket skapar en medvetenhet om vad som är viktigt för patientens hälsa och 

välbefinnande. Detta resulterar i att patienten får möjligheter till en bättre vård.  För vårdande 

krävs ett vårdande förhållningssätt där sjuksköterskan har förmåga till en reflekterande hållning. 

Det innebär att sjuksköterskan ska vara lyhörd och öppen för hur patienten uppfattar sin 

sjukdom. Sjuksköterskan ska inte bedöma patienten utifrån tidigare erfarenheter och 

förförståelse vilket kan gömma det som visar sig i mötet med patienten. Ekeberg och Dahlberg 

(2015) tar upp vikten av samtalet i vårdande. Samtalet är avgörande för att stödja och stärka 

patientens hälsoprocesser.  Sjuksköterskan kan genom dialogen förstå patientens berättelse och 

på så sätt lindra lidande och hjälpa patienten att klara av sin sjukdom. På så sätt blir samtalet 

vårdande och lärande för både sjuksköterskan och patienten.  



4 

 

2.4  Kommunikation 

Kommunikation har sitt ursprung i det latinska ordet communicare vilket betyder att göra 

gemensamt. Kommunikation har flera olika betydelser och kan användas i flera sammanhang. 

Det kan exempelvis vara ett samtal mellan två individer, teknik eller förflyttning med fordon. 

Begreppet kommunikation mellan två individer syftar till informationsöverföring och själva 

begreppet blir tydligare när det finns ett medel och mål med den utbytta informationen 

(Fredriksson, 2013).  

Ekeberg och Dahlberg (2015) beskriver begreppet kommunikation som ett samtal vilket betyder 

att tala med varandra och inte till varandra. Det innebär ett aktivt lyssnande på den andra om 

hur patienten upplever sin situation med ohälsa. Ekeberg och Dahlberg (2015) nämner det 

ordlösa samtalet, vilket innebär personer eller patienter inte kan samtala på grund av exempelvis 

en språklig barriär. Detta kan bli ett hinder för att förstå patienters livssituation. I sådana 

situationer blir det väsentligt för sjuksköterskan att föra en icke-verbal kommunikation. Det 

innebär att vara lyhörd och ge akt på kroppsliga signaler som till exempel gester, ansiktsfärg och 

andning.  

Enligt Hanssen (2007) finns det två olika typer av kommunikation vilket är verbal och icke-

verbal kommunikation. Den verbala kommunikationen är ett sätt där människor kommunicerar 

genom att använda ett språk och används för att uttrycka sig i skriftlig och muntlig form. 

Människor använder språket för att förstå varandra och kunna uttrycka sina känslor och tankar. 

Den icke-verbal kommunikation innebär kommunikation som görs genom andra 

informationsvägar än den språkliga. Det innebär att kommunikationen kan ske genom olika 

uttryck som exempelvis ansiktsuttryck som visar känsla av glädje, rädsla eller sorg. Annan icke-

verbal kommunikation kan vara ögonkontakt, blickar, huvudrörelser och kroppsspråk. Det är 

viktigt att vara medveten att icke-verbala uttryck kan ha olika betydelse i olika kulturer. Detta 

kan öka risken för misstolkning och därför är det viktigt att vara lyhörd.  Ett exempel på icke-

verbala uttryck som varierar innebörden mellan olika kulturer är huvudrörelse. Att skaka på 

huvudet betyder oftast ”nej”, men i vissa länder betyder detta uttryck ”ja”.  För att inte misstolka 

icke-verbala uttryck är det viktigt att vårdpersonalen har en öppen attityd och reflekterar över 

om rätt förståelse uppnåtts.   

Kommunikation är en förutsättning för säker vård inom hälso- och sjukvården.  Det kan 

förekomma brister och missförstånd när kommunikationen sker mellan olika team eller 

individer i hälso- och sjukvården. Det är viktigt att vårdpersonal och patient förstår varandra, 

om patienter inte förstår informationen kan det leda till allvarliga konsekvenser. 

Sjukvårdpersonal har ansvar att anpassa information efter patienters ålder och erfarenheter 

samt språkliga bakgrund. Kommunikation kan ske via text eller bildmaterial för att underlätta 

förståelse hos patienterna. För att säkerställa att patienten har fått och förstått all information 

kan vårdpersonalen ställa kontrollfrågor till patienten att bekräfta (Socialstyrelsen, 2019).  
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2.5 Språk 

Språk beskrivs som det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation 

(Nationalencyklopedien, 2019). Språket ger oss en möjlighet att använda en struktur med ord för 

hur vi uttrycker oss. Ord kan ha olika betydelser beroende på sammanhang och i olika språk. De 

språk individer har tillgång till ger olika förutsättningar att uttrycka besvär eller känslor. Även 

om en person tycker sig kunna språket kan det uppstå missförstånd vid sjukdom eller 

svårigheter i dialog runt dessa om språkkunskapen inte är tillräcklig (Bäärnhielm, 2014b). 

2.6 Språkbarriär 

Enligt svenska akademiens ordbok (1985) är språkbarriär ett hinder för språkförståelse mellan 

två individer. Hanssen (2007) beskriver att en språkbarriär uppstår när vårdarbetaren och 

patienten inte har något gemensamt språk. Eftersom språk är ett kommunikationsmedel kan 

språkbarriärer skapa kommunikationsproblem mellan två individer. Detta eftersom språket 

används för att förmedla information, uttrycka känslor, tankar och upplevelser till andra. Vid 

språkbarriärer behövs tolk för att kunna kommunicera med andra (Hanssen, 2007). Även om 

patienten normalt sett kan göra sig förstådd kan det uppstå problem vid förmedling av 

emotionella uttryck där exempelvis metaforer kan missförstås åt båda håll då dessa sällan går att 

översätta ordagrant (Bäärnhielm, 2014b). 

2.7 Tolk 

Tolk beskrivs som en person som översätter mellan olika språk. Tolk översätter det patienter och 

vårdpersonalen säger. Genom tolk får patienter information och kan vara delaktig i sin vård. En 

tolk har tystnadsplikt vilket innebär att informationen inte lämnas till obehöriga. Anhöriga och 

vänner räknas inte som tolk eftersom de inte har tystnadsplikt (Karlsson-Gadea, 2018). Tolkens 

uppgift är att översätta allt information och ska inte utelämna eller tillföra något i samtalet. 

Tolken ska vara rättvis, undvika egna uppfattningar och inte ta på sig andra uppgifter vid 

tolkningen (Socialstyrelsen, 2016). Hanssen (2007) beskriver att det är viktigt att anlita 

professionella tolkar i samtal med patienter. Anhöriga som tolk är inte lämpligt för att tolka och 

detta för att kvaliteten på anhöriga som tolk är det inte alltid samma. Anhöriga som tolk har inte 

den kompetens som behövs för tolkning. Tolkning handlar inte bara om att kunna översatta 

information från ett språk till annat språk, utan det handlar om budskapen som översätts till 

annat språk ska ha samma innebörd för både mottagare och avsändare. Meddelande kan 

missuppfattas på grund av kulturella skillnader mellan vårdarbetare och patienter eller anhöriga. 

Vårdarbetare kommer inte förstå vad anhöriga eller patienterna menar. Därför ska 

professionella tolkar helst användas inom hälso- och sjukvården. Det är viktigt att en tolk ska 

behärska båda språken som ska översättas mellan, det vill säga landets officiella språk och 

patientens språk. Tolken behöver även känna till den icke-verbala kommunikationen, 

kommunikationsstil och kulturell kontext. Att använda barn som tolk är inte en bra lösning för 

att underlätta kommunikation. När barn används som tolk kan patienten komma att skydda 

barnet från viss information, det kan även påverka förhållandet mellan barn och förälder 
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(Hanssen, 2007). Att använda tolk kan ta extra tid och kännas omständligt initialt, men 

missförstånd kan uppstå och kan leda till att det tar ännu mer tid, försämrad kommunikation 

mellan sjuksköterska och patient, i värsta fall felbehandling (Bäärnhielm, 2014a). 

2.8 Lagar och styrdokument 

I detta avsnitt beskrivs, Patientlagen (SFS 2014:821), Patientsäkerhetslagen (2010:659) och 

styrdokumentet International Council Of Nurses etiska kod (2017). Styrdokumentet och lagar 

valdes för att sjuksköterskor som arbetar inom hälso- och sjukvården har skyldighet att följa de 

för att ge en god och säker vård till alla patienter.  

2.8.1  Patientlagen 

Enligt Patientlag (SFS 2014:821) ska alla människor erbjudas en god hälsa och god vård på lika 

villkor. Vården ska ges med respekt och patienten har rätt till individuellt anpassad vård samt 

rätt till självbestämmande. Informationen som ska lämnas till patienten anpassas efter 

patientens erfarenhet, ålder och språkliga bakgrund. Den vårdare som lämnar informationen ska 

vara säker på att patienten har förstått all information. Patienten har rätt att vara delaktig i sin 

vård och att vården alltid planeras i samråd med patienten. Det innebär att patienten ska få 

information om hälsotillstånd och undersökningar samt erbjudas hjälpmedel vid 

funktionsnedsättning och har rätt att få hjälp av tolk vid språkliga svårigheter.  

2.8.2 Patientsäkerhetslagen 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har vårdpersonal skyldighet att arbeta efter en hög 

patientsäkerhet och ska undvika vårdskador som resulterar i både psykiskt och fysiskt lidande. 

Vårdskador definieras enligt lagen som skador som kan undvikas om lämpliga åtgärder vidtas 

vid kontakten med patienterna. Allvarliga skador är skador som leder till dödsfall eller att 

vårdbehovet ökas. Vårdpersonal har skyldighet att anmäla till inspektionen för vård och omsorg 

vid inträffade händelser eller om det finns risk för patientsäkerheten. För att undvika skador har 

vårdpersonalen skyldighet att rapportera om det finns risk för skador och hur de kan förebyggas. 

Lagen tar även upp tystnadsplikt, att personal inom hälso- och sjukvården inte får lämna 

patienters personliga uppgifter till någon obehörig. Det innebär uppgifter som kan handla om 

patienters hälsotillstånd eller förhållanden som ökar risken för våld.  

2.8.3 International Council of Nurses etiska kod  

ICN: s etiska kod för sjuksköterskor (2017) beskriver riktlinjer för sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete. Den etiska koden för sjuksköterskor består av fyra grundläggande 

ansvarsområden, vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och minska 

lidande hos patienter. Koden delas in i fyra huvudområden, vilka klargör riktlinjerna för 

sjuksköterskors etiska handlingar. Dessa fyra områden är relaterade till allmänheten, 

yrkesutövningen, professionen och medarbetare. Den första koden handlar om allmänheten, där 
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sjuksköterskans ansvar är att respektera patienten samt att ta hänsyn till patientens integritet 

och värdighet, samt ska kunna arbeta enligt en kulturanpassad vård. Patienter ska få tillräcklig 

information på ett kulturellt anpassat sätt. Sjuksköterskan ska sträva efter en jämlik vård genom 

att fördela resurser på ett rättvist sätt. Sjuksköterskan ska ha ett professionellt förhållningssätt 

genom att vara lyhörd, pålitlig och ha förståelse för patienten. Den andra koden handlar om 

sjuksköterskans yrkesutövning, där sjuksköterskan har ansvar för att kunna arbeta på sitt sätt 

och kunna bevara sin yrkeskompetens. Sjuksköterskan ska ha förmågan att kunna bedöma både 

sin egen och andras kompetens när det gäller ansvar för delegering. Sjuksköterskan har ansvar 

för patientsäkerhet och rättigheter när ny forskning används i vården. Den tredje koden handlar 

om sjuksköterskans profession. Den innebär att sjuksköterskan ska sträva efter att skapa en 

hållbar miljö och inse vad miljön betyder för hälsan. Vidare ska sjuksköterskan arbeta utifrån en 

etisk organisationskultur. Den fjärde koden innefattar sjuksköterskans ansvar för samarbetet 

med kollegor samt att kunna stödja och vägleda dem vid behov.  

2.9 Personcentrerad vård 

I detta avsnitt beskrivs Personcentrerad vård. Detta begrepp valdes då det är en av de sex 

kärnkompetenser för sjuksköterskor som bör tillämpas för att kunna ge en god omvårdnad till 

patienter. Personcentrerad vård betyder att hela patienten görs synlig och inte bara sjukdomen 

som behöver botas eller lindras. Sjuksköterskan tar hänsyn till patientens berättelse om 

upplevelsen av sjukdom och hälsa samt att patientperspektivet är av samma vikt som 

sjuksköterskeperspektivet. Personcentrerad vård i sjuksköterskans profession innebär 

patientens delaktighet i vårdplanering och genomförande av vården. Att varje patient ses som en 

unik människa med egna värderingar och synsätt och därför ska vården utgå ifrån patientens 

uppfattningar om sin egen hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Vidare är det också 

viktigt att sjuksköterskan utformar den fysiska och sociala miljön för att främja hälsan hos 

patienter. Att patienter som är äldre kan ha kontroll över sina liv och leva meningsfulla liv. I 

begreppet personcentrerad vård ingår också de anhöriga och närstående som ingår i patientens 

sammanhang, då även de blir påverkade av att patienten är sjuk (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Sjuksköterskan och patienten ska vara som partners och tillsammans ska de besluta 

utifrån patientens behov av vård. Det är viktigt med patientens delaktighet och sjuksköterskans 

kommunikationsförmåga. God kommunikation är en förutsättning för att patientens behov av 

vård ska kunna tillgodoses (McCance & McCormack, 2013) Vidare beskrivs personcentrerad 

vård som att sjuksköterskan tillsammans med patienten och anhöriga ska planera vilka åtgärder 

som är mest lämpliga utifrån patientens resurser, vilket kan bidra till en bättre egenvård samt 

bättre samarbete mellan patienten, anhöriga och sjuksköterskan (Hörnsten, 2018).  

2.10 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning som relaterar till ”patienters upplevelser av 

kommunikation” och ”patienters upplevelser av informella och formella tolkar”.  
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2.10.1 Patienters upplevelser av kommunikation 

Patienter av svenskt ursprung kan uppleva kommunikation som en viktig del i vårdande. Därför 

anser patienterna att det bör ingå i sjuksköterskors baskunskaper att kunna kommunicera på 

landets officiella språk, även om sjuksköterskorna själva har utländsk bakgrund. Patienter 

upplever att det kan skapa en osäkerhet i kommunikationen gällande huruvida sjuksköterskorna 

har förstått patienterna eller inte (Tavallali, Kabir & Jirwe,2014). 

Patienter beskriver att deras bristande språkkunskaper kan bli ett hinder i kommunikationen 

med sjuksköterskor. Detta för att patienterna inte kan uttrycka sina behov i olika vårdsituationer 

(Aelbrecht, Pype, Vos, & Deveugele,2016; Martinsson, Edberg, Janlöv, 2013; Gulati, Watt, Shaw, 

Sung, Poureslami, Klaassen, & Klassen, 2012). De kan uppleva svårigheter att förstå hur 

behandlingar genomförs och vilka möjligheter de har att få sina behov tillgodosedda när de söker 

sjukvård. Dessutom upplever patienterna att de vid upprepade tillfällen genomgått olika 

undersökningar utan att veta varför och när patienterna frågade varför undersökningen gjordes, 

fick de oftast inget svar (Sevinç, Kılıç, Ajghif, & Karadağ 2016). Vidare beskriver patienterna att 

de lätt kan utsättas för isolering som en följd av rädslan att bli avvisade eller skammen att inte 

kunna göra sig förstådda. Därför väljer vissa patienter oftast att stanna i sina rum under större 

delen av dagen (Floyd & Sakellariou, 2017; Martinsson m.fl., 2013). Patienter upplever i vissa 

situationer att sjuksköterskor undviker att försöka förmedla information till dem eftersom 

språket är ett hinder (Floyd & Sakellariou, 2017). Föräldrar till sjuka barn blir frustrerade när de 

får kämpa för att kommunicera och göra sig förstådda, speciellt i de akuta situationerna och i 

brådskande ärenden. Eftersom vissa föräldrar inte förstår vad sjuksköterskorna 

förmedlar kan de inte delta aktivt i diskussioner om barnets tillstånd och 

behandlingsplan (Gulati m.fl., 2012). 

Patienter beskriver att bristande kunskaper om kulturella skillnader kan skapa 

missuppfattningar i kommunikationen. Därför anser patienterna att det är viktigt för 

sjuksköterskor att ha kunskap om olika kulturer. Patienterna nämner att det går att uppfatta 

nivån på sjuksköterskornas kulturella kompetens i vårdmötet. Alla möten är kulturella möten 

och det är sjuksköterskornas ansvar att kunna tillgodose patienternas behov oavsett vilken 

kulturell bakgrund patienterna har. Patienterna tycker att sjuksköterskorna behöver identifiera 

deras kultur och vanor för att få mer kunskap om vad patienterna vill, vilket kan underlätta 

kommunikationen (Hamilton & Essat 2008; Tavallali m.fl., 2014). Patienter förväntar sig att 

sjuksköterskor har en förståelse för att patienter från samma etnicitet kan ha olika kulturella 

värderingar och att patienterna ska ses som egna individer. Patienterna tycker i huvudsak att det 

är viktigt att sjuksköterskorna har ett humanistiskt synsätt och har en känsla för deras behov. 

Vårdupplevelserna som patienterna har grundar sig inte i sjuksköterskornas etnicitet eller 

kulturella bakgrund utan det som avgör är sjuksköterskornas attityd och professionella 

kompetens i sin yrkesroll (Tavallali m.fl., 2014).  

2.10.2 Patienters upplevelser av formella och informella tolkar 

Vid språkbarriärer anser patienter att det är viktigt att få professionella tolkar för att 

kommunicera med sjuksköterskor. Patienterna berättar att de oftast undviker att söka vård vid 

frånvaro av tolk då det kan uppstå missförstånd. Patienterna menar att utan tolk kan de inte 
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berätta varför de söker vård, och därför kan detta leda till fel diagnos och behandling (Mei Lan, 

Sixsmith, Lawthom, Mountian, Shahrin, & Fang, 2015). Flera patienter upplever att de inte får 

tillräcklig tolkhjälp, vilket kan skapa hinder i kommunikationen. Vid frånvaro av tolkar blir 

patienterna oftast oroliga och missnöjda på grund av att de inte förstår vad vårdpersonalen säger 

(Krupic, Hellström, Biscevic, Sadic, & Fatahi, 2016; Mei Lan m.fl., 2015; Garrett, Dickson, 

Young, Whelan & Forero, 2008; Aelbrecht m. fl., 2016). 

Även kommunikation med tolk kan upplevas som problematisk och osäkert enligt patienter. 

Patienterna beskriver att det ofta förekommer att tolkar inte kan medicinska termer och vissa 

tolkar har själva språksvårigheter (Mei Lan m.fl., 2015; Krupic m.fl., 2016). Patienterna 

beskriver att detta kan resultera i misstolkningar och feldiagnoser (Fatahi, Nordholm, Mattsson 

& Hellström, 2010). Vidare berättar patienter att vissa tolkar agerar på ett oprofessionellt sätt, 

exempelvis aggressivt. Detta upplevs som att tolkarna inte har något intresse av sitt jobb och 

patienterna kan bli rädda att uttrycka sig fritt i sådana situationer (Krupic, Hellström, Biscevic, 

Sadic, och Fatahi, 2016). Tolkarnas kunskap om kulturella skillnader anses också vara viktig 

enligt patienterna. Detta då patienterna beskriver att det kan ske missförstånd mellan patienter 

och tolkarna vilket kan resultera i allvarliga konsekvenser för dem (Fatahi m.fl., 2010) 

För att underlätta kommunikationen används även informella tolkar, som anhöriga, vänner och 

vårdpersonal. Flera patienter upplever att det är olämpligt att använda informella tolkar (Fatahi, 

Nordholm, Mattsson & Hellström,2010; Mei Lan m.fl., 2015; Krupic m.fl., 2016; Garrett, 

Dickson, Young, Whelan, Forero, 2008). När vänner och anhöriga används som tolk kan det 

uppstå situationer där den anhörige inte vill eller vågar översätta allvarliga besked av rädsla för 

hur patienten kan hantera det. Patienterna nämner också att anhöriga kan ha bristande 

språkkunskaper, vilket kan påverka resultatet av kommunikationen negativt (Fatahi, Nordholm, 

Mattsson och Hellström,2010, Krupic, Hellström, Biscevic, Sadic, och Fatahi, 2016, Aelbrecht m. 

fl., 2016). Vid frånvaro av tolk eller när tolken försenas används vårdpersonal som tolk. 

Vårdpersonalen har i sådana situationer dubbla roller och detta kan ge negativa konsekvenser 

enligt patienter. Patienterna beskriver att det orsakar stress för båda parter när vårdpersonal 

används som tolk, dessutom är patienterna inte säkra på om vårdpersonalen förmedlar all 

information eller inte (Krupic, Hellström, Biscevic, Sadic, & Fatahi, 2016). 

2.11 Teoretiskt perspektiv 

I ett mångkulturellt land läggs det stor vikt vid kulturell kompetens. Leiningers (1995) teori är 

vald utifrån hennes syn att människor är kulturella varelser och att människan bör ses utifrån 

sin kultur, oavsett om kulturen grundar sig i etnicitet, religion, ålder eller kön. Anledningen till 

att Leiningers (1995) teori är relevant är att kulturella skillnader upplevs som hinder i 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patienter.  

2.11.1 Madeleine Leiningers teori om transkulturell omvårdnad 

Leininger (1995) beskriver begreppet vårdande både som en konst och en vetenskap. 

Omvårdnaden är viktig och central för botandet, omvårdnaden måste anpassas efter individens 
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kulturella värderingar och utgå ifrån ett holistiskt perspektiv. Vårdrelationen utgörs inte enbart 

av relationen mellan patient och sjuksköterska, utan innefattar även kultur, grupper, familjer 

och samhälle. I vårdande är det viktigt att utgå ifrån Emic- och Etic-perspektiven 

(Leininger,1995). 

Emic innebär att vården sker utifrån patientens perspektiv, uppfattningar och språkliga fenomen 

som finns i patientens existerande kulturer, medan Etic utgår ifrån det professionella 

perspektivet, uppfattningar och vanor som finns i specifika fenomen som flera kulturer eller 

grupper delar. Teorin ”kulturrelaterad omsorg” beskriver en kulturanpassad vård för patienter, 

vilket hjälper patienter att bli friska från sjukdom och hindrar de relationer som påverkar deras 

hälsan negativt. Kärnan i denna teori är att det finns både skillnader och likheter mellan olika 

kulturer när det gäller omsorg och därför bör omvårdnaden utgå ifrån patienternas kulturella 

uppfattningar och livsstilar. Teorin kan vara ett stöd för sjuksköterskor i vårdandet av patienter 

med olika kulturella bakgrunder, och förbättra omvårdnaden. Detta genom att sjuksköterskan 

blir mer lyhörd och ger meningsfull vård utifrån patientens egna behov. Det är viktigt att 

sjuksköterskor har förståelse för vilken syn patienten har på hälsa och sjukdom. Detta är en bra 

grund för att veta hur sjuksköterskan kan hjälpa patienten efter dennes behov och önskemål. 

Teorin kan öka kvaliteten på omvårdnaden genom att sjuksköterskor utvecklar kunskap om 

människors kulturella skillnader. Detta underlättar för patienter att bli friska från sjukdom och 

det påverkar även relationen mellan sjuksköterskor och patienter på ett positivt sätt. Omvårdnad 

där det kulturella perspektivet saknas kan förhindra välbefinnande och kan påverka 

återhämningen (Leininger,1995). 

Leininger’s (1995) synsätt när det gäller hälsa innebär att hälsa hör ihop med välbefinnande, vad 

som anses vara god hälsa varierar mellan olika kulturer. Det finns tre former av kulturrelaterad 

omsorg som kan användas i olika omvårdnadssituationer. De olika formerna är bevarande, 

anpassning och omformning av kulturrelaterad omsorg. Bevarande av kulturrelaterad 

omvårdnad innebär att genom professionella handlingar kunna hjälpa personer från olika 

kulturer att bevara sina kulturella värderingar och hälsa för att bli friska. Anpassning innebär att 

genom professionella handlingar kunna främja och stödja personer för att anpassa sig till andras 

kulturer för att få lämpligt hälsoresultat. Omformning innebär förändring av individens livsstil 

för att uppnå ett lämpligare hälsovårdsmönster. Leininger (1995) utvecklade 

soluppgångsmodellen (sunrise model) utifrån teorin om mångfald och universalitet i 

kulturrelaterad omsorg. Modellen förklarar de komponenter som kan påverka omvårdnaden och 

välbefinnandet hos personer, grupper, familjer och sociokulturella institutioner. Modellen 

hjälper sjuksköterskor att uppfatta de komponenter som är avgörande för omvårdnaden, vilket 

leder till välbefinnande och förståelse för den mänskliga omsorgens betydelse för hälsa. 

Soluppgångsmodellen stödjer sjuksköterskan i formuleringen av frågor om patientens kulturella 

värderingar, religion, språk och miljö, vilket är avgörande i den kulturrelaterade omsorgen 

(Leininger, 1995). 
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2.12 PROBLEMFORMULERING 

Tidigare forskning visar att patienter med utländsk bakgrund kan vara missnöjda med vården 

vid flertalet tillfällen. Detta kan bero på bristande kommunikation i mötet mellan patienten och 

sjuksköterskan. Patienters bristande språkkunskaper och sjuksköterskans bristande kunskaper 

om patienters kulturella bakgrund kan försämra kommunikationen och tillsammans kan de ha 

synergisk effekt till ett sämre utfall av vården. Att använda sig av tolk är ett vanligt sätt för att 

avhjälpa kommunikationssvårigheter, men användning av formella och informella tolkar kan i 

vissa situationer utgöra ett hinder för en god vård. Detta på grund av bristande kunskaper hos 

vissa professionella tolkar och problem som kan uppstå vid användning av anhöriga som tolk. 

Kultur, tolk och språk kan bli hinder och skapa problem i kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och patienter. God kommunikation innebär att sjuksköterskan ska kunna tillägna 

sig information och analysera detta utifrån patienters kulturella uppfattningar och etniska 

bakgrund. Därför är det relevant att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation 

vid vårdande av patienter med utländsk bakgrund. Eftersom kommunikation är en viktig del för 

patienters delaktighet och välbefinnande blir sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation 

viktigt för att öka kunskapen och förbättra kommunikationen, vilket kan bidra till ökad 

vårdkvalité i mötet med patienter.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikationen vid vårdandet av 

patienter med utländsk bakgrund.  

4 METOD 

I detta examensarbete har en kvalitativ litteraturstudie utförts, där kvalitativa studier används 

och analyseras enligt Evans (2002) beskrivande analysmetod. I detta examensarbete tillämpas 

Evans (2002) beskrivande syntes som går ut på att beskriva och sammanställa vad som 

rapporterats i tidigare studier, vilket kan leda till nya slutsatser. Denna typ av litteraturstudie är 

en lämplig metod för att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation vid vårdande 

av patienter med utländsk bakgrund. Enligt Friberg (2017) ökar kvalitativa studier förståelsen av 

människans erfarenheter, upplevelser och behov. Kvalitativa studier underlättar djupare 

förståelse för det valda fenomenet.  
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4.1 Datainsamling och urval 

I det första steget enligt Evans genomförs en datainsamling där inklusions- och 

exklusionskriterier fastställs (Evans, 2002). Vid artikelsökning användes databaserna CINAHL 

Plus och PubMed, för att få fram vårdvetenskapliga artiklar som besvarar examensarbetets syfte. 

Detta gjordes först genom att skriva sökord utifrån syftet i databaserna från MDH:s hemsida. 

För att få fram ett bra litteratururval används en teknik som kallas boolesk sökning. Med denna 

teknik kombineras olika sökord och synonymer. I det booleska systemet finns olika 

sökoperatörer. AND, NOT och OR är de vanligaste operatorerna (Friberg 2017), i detta 

examensarbete användes AND för att kombinera söktermer och avgränsa sökresultaten. 

Sökord som har använts är nurse experiences, refugees, communication barrier, languages 

barriers in healthcare, registered nurses' experience, nursing, minority ethnic, cultural, 

qualitative study, immigrant, Understanding culture, diversity, patient, technology, video 

interpretation, attitude. För att avgränsa antal träffar kombinerades sökorden.  

Inklusionskriterierna vid sökningarna var kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar som passade 

syftet. Artiklarna valdes utifrån att de var expertgranskade (peer reviewed) och publicerade i full 

text, skrivna på engelska samt max tio år gamla. Avgränsningar i sökningarna gjordes till en 

början med årtalen 2010–2019. En utökning till årtalen 2009–2019 gjordes för att finna 

ytterligare artiklar som svarar mot studiens syfte.  En kontroll genomfördes på de valda 

artiklarna i Ulrichs webb.  Det är en databas som fungerar som ett uppslagsverk för att verifiera 

att artiklarna är vetenskapligt granskade. Exklusionskriterier var kvantitativa artiklar eller om 

artiklarna fokuserade på annan specifik vårdpersonal såsom läkare, barnmorskor, 

specialistsjuksköterskor och studenter. De elva valda artiklarna presenteras i sökmatrisen bilaga 

A. Enligt Friberg (2017) är det väsentligt att granska kvaliteten hos artiklarna då detta är 

grunden för analysen. Det underlättar att hålla uppsikt över viktiga aspekter som ger utförlig 

information. Detta är avgörande för att veta vilka teoretiska utgångspunkter som har använts för 

att komma fram till resultaten. Totalt 16 artiklar granskades enligt Fribergs (2017) 13 

granskningsfrågor för kvalitativa artiklar. Frågorna har formulerats om för att kunna ge ett 

JA/NEJ-svar på om kvalitetskravet är uppfyllt, ”Ja” ger 1 poäng och ”Nej” ger 0 poäng och antal 

poäng summerades (se bilaga B). Artiklar med 0–5 poäng ansågs ha en låg kvalité och 

exkluderades. 6–10 ansågs som medelhög och 11–13 som hög kvalité.  Artiklarna som valdes 

hade medelhög eller hög kvalité. Efter granskning valdes 11 artiklar som presenteras i en 

artikelmatris, bilaga C. Av elva artiklar hade åtta artiklar hög kvalité och tre artiklar hade 

medelhög kvalité.  

4.2 Genomförande och analys 

 
I steg två identifieras nyckelfynd genom att valda artiklar läses flera gånger för att uppfatta 

helheten. Under läsningen samlas nyckelfynd genom att identifiera viktiga delar i varje artikel, 

vilka förs samman i ett eget dokument. Nyckelfynden från varje artikel samlas och blir ett nytt 

resultat (Evans, 2002). Examensarbetets författare läste de valda artiklarna flera gånger för 

djupare förståelse av innehållet. Därefter identifierades nyckelfynden genom att texten som 
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besvarar examensarbetets syfte markerades och detta gjordes genom upprepad läsning av 

artiklarnas resultat. De markerade nyckelfynden samlades och fördes in i ett word-dokument.  

I steg tre identifieras teman genom att samla ihop likheter och skillnader i varje studie vilket 

sedan bildar subteman. Detta ger en bättre förståelse av fenomenen (Evans, 2002). Teman och 

subteman identifierades genom att samla ihop likheter och skillnader av nyckelfynden. Teman 

identifierades genom att kategorisera alla nyckelfynden efter likheter vilket blev två teman; ” 

Utmaningar i kommunikation” och ”Möjligheter för kommunikation”.  Därefter identifierades 

subteman utifrån teman vilket blev fyra subteman; Hinder i språket, Tolk som en barriär, Tolk 

som en bro och Egna strategier.  

I steg fyra beskrivs fenomen genom att skriva ner varje tema och granska att det stämmer med 

originalstudier (Evans, 2002). I detta steg beskrevs fenomenet vilket var att undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation vid vårdande av patienter med utländsk 

bakgrund. Teman och subteman jämfördes med ursprungstexten och nyckelfynden beskrevs i 

löpande text utifrån subteman och teman som skapades. I löpande text beskrevs även citat för att 

få djupare förståelse av sjuksköterskornas erfarenheter. I tabell 1 presenteras exempel på 

analysen som genomfördes (tabell 1). 

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, teman och subteman 

Nyckelfynd Subteman Teman 

 

Nurses stated that patients encounter difficulties 

explaining the symptoms they are experiencing 

due to the language barrier (Sevinç, 2018, s.261). 

 

Not being able to understand patients was 

considered difficult and impacted on the 

participants’ ability to get a detailed history 

(McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013, 

s.337). 

 

 

 

 

 

 

Hinder i språket 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Utmaningar i 

kommunikation   

Several nurses express, although, that using a 

family member as an interpreter it is a problem. 

A nurse says:There are times when they don’t 

wish to tell about intimate things concerning 

themselves to(Nielsen, & Birkelund , 2009,s. 

434).  

 

A close relationship between the patient and the 

interpreter was seen challenging as it can 

interfere with the professional association 

between the nurse and the patient (Eklöf, Hupli 

&amp; 

Leino-Kilpi., 2015, s. 148). 

 

 

 

 

 

 

 

Tolk som barriär  
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4.3 Etiska övervägande 

Det finns lagar och etiska riktlinjer som forskaren ska förhålla sig till vid en forskningsprocess. 

Forskarens etiska ansvar är grunden för all forskningsetik och forskaren ansvarar för att det som 

publiceras är moraliskt acceptabelt och har en god kvalitet. Detta ökar säkerheten för forskaren 

att inte plagiera och förfalska vetenskapliga data och resultat (Codex, 2019). Etiska 

överväganden som tagits inför litteraturstudie är att visa allt resultat som framkommit, positivt 

som negativ. Därmed har nyckelfynden som valts inte översatts från engelska till svenska för att 

minska risken för feltolkning. Artiklar som valdes i examensarbetet strävade efter så hög kvalitet 

som möjligt.  

Kjellström (2017) menar att publicera ett resultat som sitt eget men som är hämtat från en 

artikel är plagiat. Detta ska förhindras genom att förtydliga genom referenser och referenslista 

vilkens arbete som resultatet är hämtat ifrån.  

5 RESULTAT 

För sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation vid vårdande av patienter med utländsk 

bakgrund blev resultatet två teman och fyra subteman enligt tabell 2. Resultatet på detta arbete 

är baserat på elva vetenskapliga artiklar.  

 

Tabell 2. Teman och subteman 

Tema Subtema 

● Utmaningar i kommunikation ● Hinder i språket 

● Tolk som barriär  

 

 

 

● Möjligheter för kommunikation ● Tolk som en bro 

● Egna strategier  
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5.1 Utmaningar i kommunikation 

I det här temat ” Utmaningar i kommunikation” framkom två subteman: hinder i språket” och 

”tolk som barriär”.  Sjuksköterskorna erfor att vården av patienterna påverkades på ett negativ 

sätt när det förelåg en språkförbistring vid kommunikationen. Detta kunde påverka 

sjuksköterskornas förmåga att kunna bedöma patientens hälsotillstånd och skapade en 

osäkerhet gällande patienternas förståelse av vårdplanen samt en osäkerhet om patienternas 

följsamhet av ordinationer.  

5.1.1 Hinder i språket 

Sjuksköterskor erfor svårigheter att kommunicera med patienter där det förelåg en 

språkförbistring (Heydari, Amiri, Nayeri, Kareshki & AboAli, 2016; McCarthy, Cassidy, Graham 

& Tuohy, 2013; Nielsen & Birkelund, 2009; Plaza del Pino, Soriano, & Higginbottom, 2013; 

Sevinç, 2018; Taylor & Alfred, 2010). Sjuksköterskorna ansåg att det var svårt för patienter att 

kunna förklara sina symtom och hur mycket smärta de hade (Sevinç, 2018). Därför kunde 

sjuksköterskorna inte få en detaljerad redogörelse från patienter vilket gjorde det svårt för 

sjuksköterskorna att kunna bedöma patienternas tillstånd (McCarthy m.fl., 2013; Plaza del Pino 

m.fl., 2013; Sevinç, 2018). Sjuksköterskorna beskrev dessutom att det skapas ett avstånd mellan 

patienter och sjuksköterskor när de inte förstod varandra på grund av språkförbristning (Plaza 

del Pino m.fl., 2013). Sjuksköterskor beskrev att det i en vårdsituation med bristande 

kommunikation kan uppstå risk för missförstånd, felaktig förväntning, fördröjd diagnos och i 

värsta fall fördröjd behandling. Detta kunde leda till irritation och stress hos sjuksköterskorna 

(Nielsen & Birkelund, 2009). Som vid två tillfällen då sjuksköterskor beskrev besvikelse på 

grund av svårigheter att kunna kommunicera med patienter (Taylor, & Alfred, 2010). 

Sjuksköterskorna menade att de behövde ha en känsla av sammanhang för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter adekvat och vid språkförbistring skapades en barriär för det. Som 

sjuksköterskorna uttryckte sig: “It’s] not a very good feeling… you want to help …but don’t really 

know where to start” (McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013, s.337). Citatet nedan belyser 

sjuksköterskors svårigheter vid vård av patienter med språkförbistring: 

Not being able to understand patients was considered difficult and impacted on the participants’ 

ability to get a detailed history: ‘Can’t get a history… [or] get a true picture, it’s completely 

distorted.’ ‘In the case of assessment and seeing how they [the patient] are improving… I find it a 

guessing game really.’ (McCarthy m. fl., 2013, s, 337) 

Språkförbistring mellan patienter och sjuksköterskor beskrevs av sjuksköterskorna kunna orsaka 

försämrad effektivitet. Sjuksköterskor erfor att vården av patienter som inte talade landets 

officiella språk var svår och frustrerande då de behövde spendera betydligt längre tid hos dessa 

patienter jämfört med de som kunde landets officiella språk, detta för att språkförbistringen 

gjorde att kommunikationen tog längre tid. Sjuksköterskor beskrev att det var irriterande att 

behöva vänta på att allt skulle översättas när de hade andra patienter som de behövde ta hand 

om (Ian, Nakamura-Florez & Lee, 2016; Nielsen & Birkelund, 2009).  
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5.1.2 Tolk som en barriär 

Sjuksköterskor som arbetade med att vårda patienter med utländsk bakgrund använde sig av 

både formella och informella tolkar för att kommunicera med patienter. Flera sjuksköterskor 

erfor att tolken kunde skapa en barriär för kommunikationen (Eklöf, Hupli, & Leino-Kilpi, 2015: 

McCarthy m.fl., 2013; Nielsen & Birkelund, 2009; Sevinç, 2018). Sjuksköterskor erfor hinder i 

kommunikationen när formella tolkar saknade språkliga färdigheter att översätta och förmedla 

all information, speciellt vissa medicinska termer. I sådana situationer blev sjuksköterskorna 

osäkra på om patienterna fått all information eller inte (Sevinç, 2018, McCarthy m.fl., 2013).  

En alltför nära relation mellan patienter och tolkar kunde dessutom störa den professionella 

relationen mellan sjuksköterskor och patienter. Sjuksköterskor kunde uppleva att patienter och 

tolkar blev mer engagerade i sina egna diskussioner än syftet med tolkningen, som var 

förmedling av vårdprocessen. Detta kunde skapa problem och hinder i kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och patienter (Eklöf m.fl., 2015). 

En annan situation där tolken skapade en barriär i kommunikationen gällde patientintegriteten. 

Enligt sjuksköterskors erfarenheter kunde vissa tolkar överföra patienters konfidentiella 

information till obehöriga. Detta ansågs som integritetskränkande av patienterna och därför var 

sjuksköterskorna oroliga för om tolken förstod vikten av tystnadsplikten (Eklöf m.fl., 2015). 

Citatet nedan illustrerar sjuksköterskors oro över patientintegriteten: 

I know I should trust them (interpreters), they are professionals, but the ethnic groups are so 

small, and everybody knows everybody...” (P1); “there he/she (patient) is sitting like on trial, 

telling strangers about his/her personal life (Eklöf m.fl., 2015, s. 148). 

Informella tolkar som användes ofta var anhöriga, flera sjuksköterskor erfor att använda 

anhöriga som tolk kunde vara olämpligt. Detta för att vissa anhöriga undanhöll information från 

patienterna. Sjuksköterskorna beskrev att anhöriga var rädda för att ge negativa besked till 

patienterna (McCarthy m.fl., 2013; Nielsen & Birkelund, 2009). Vissa sjuksköterskor beskrev att 

språklig begränsning hos den anhörige kunde vara ytterligare en barriär för kommunikationen. 

Sjuksköterskor begärde formella tolkar när anhöriga inte kunde översätta korrekt (McCarthy 

m.fl., 2013). Citatet nedan belyser sjuksköterskors erfarenheter av att använda anhöriga som 

tolk:  

In some situations, the family member would come in… but sometimes you felt that they were 

holding back information and they were afraid to say what had happened (McCarthy m.fl., 2013, s. 

336) 

Sjuksköterskorna var medvetna om att det är problematiskt att använda barn som tolk, eftersom 

det enligt sjuksköterskornas erfarenheter är ett stort ansvar som läggs på ett barn. Detta kunde 

även leda till en osund förändring av rollerna i familjen. Trots att det var olämpligt att använda 

barn som tolk, accepterades det ändå i akuta situationer, eftersom det inte var möjligt att få en 

tolk omedelbart (Eklöf m.fl., 2015: Nielsen & Birkelund, 2009). 
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5.2 Möjligheter för kommunikation 

För att underlätta kommunikation användes både formella och informella tolkar. Informella 

tolkar var anhöriga, vänner och personal. Formella tolkar var professionella tolkar. Under temat 

”Möjligheter för kommunikation” framkom två subteman: ”Tolk som en bro” och ”Egna 

strategier”. Nedan beskrivs hur kommunikationen underlättades genom användning av tolk som 

en bro och egna strategier.  

5.2.1 Tolk som en bro 

Sjuksköterskor som arbetade med att vårda patienter med utländsk bakgrund använde tolk för 

att underlätta kommunikationen. Flera sjuksköterskor uttryckte att professionella tolkars 

objektivitet var en stor fördel eftersom sjuksköterskorna kunde få en helhetsbild av patienterna 

(Ian m.fl., 2016; McCarthy m.fl., 2013; Plaza del Pino m.fl., 2013). Enligt sjuksköterskors 

erfarenheter kunde patienterna följa med i samtalet och ställa frågor till tolken, vilket var en 

bekräftelse att patienterna förstod informationen. På detta sätt blev kommunikationen 

effektivare genom att sjuksköterskor blev medvetna om varför patienter sökte vård och kunde 

erbjuda patienterna en individuellt anpassad vård. Närvaron av en tolk kunde leda till en 

upplevelse av trygghet hos patienterna (Ali, & Johnson, 2017; McCarthy m.fl., 2013).   

Sjuksköterskorna ansåg att lättillgängliga tolkar som video- eller telefontolkar och användning 

av anhöriga som tolk kunde underlätta kommunikationen med patienter. Sjuksköterskorna 

beskrev det tillfredsställande att få tolkar snabbt och enkelt, speciellt i akuta situationer, vid 

tidsbrist eller när tillgången till tolk var bristfällig. Detta ledde till ökad vårdkvalité och bättre 

kommunikation med patienterna (Ian m.fl., 2016; Mottelson, Sodemann & Nielsen, 2018; 

Nielsen & Birkelund, 2009). Vissa sjuksköterskor tyckte att videotolkar kunde förbättra 

vårdrelationen mellan sjuksköterskor och patienter, eftersom tolken inte var fysisk närvarande 

vid tolkningen (Mottelson m.fl., 2018). Citatet nedan belyser sjuksköterskors erfarenheter av att 

ha videotolkar på arbetsplatsen:  

I feel this really enhances the care we can provide not only being able to gain a true understanding 

of the families concerns but also to inform them of what is going on and keep them a member of 

the healthcare team.” (Participant 3) "We are very lucky at my place of work that we have live, 

phone, and video interpreters (Ian m.fl., 2016, s. 259) 

Vissa sjuksköterskor beskrev att anhöriga som tolk kunde främja dialogen med patienter, vilket 

ansågs vara viktigt för bedömning och att initiera patienters behandling.  Ytterligare fördel med 

anhöriga som tolk var att det redan fanns en tillit mellan patienter och anhöriga (McCarthy m.fl., 

2013). Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att använda anhöriga ganska ofta om patienten inte 

hade något allvarligt tillstånd (Nielsen & Birkelund, 2009).  

Även personal kunde användas som tolk för att kommunicera med patienter. Sjuksköterskor 

som kunde patienters språk beskrev det bekvämt att tala på det egna språket med patienterna. 

Citatet nedan belyser sjuksköterskors erfarenheter av tolkning: 
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I speak to patients in their language if I can. People come from all over the world with different 

cultures and languages, when you speak to them in their language, they feel most assured and 

would tell you their problems and needs comfortably (Ali & Johnson, 2017, s. 426). 

Sjuksköterskorna kunde då förklara vårdprocessen bättre och på det sättet var patienterna 

medvetna om vad som förmedlades till dem. Sjuksköterskorna ansåg även att patienters 

återhämtning påskyndades. Vissa sjuksköterskor erfor att det minskar patienters ångest när 

sjuksköterska och patient hade någon anknytning till varandra som kultur, språk eller 

ursprungsland. (Ali & Johnson, 2017).  

 

5.2.2 Egna strategier 

Sjuksköterskorna använde sig av olika strategier för att underlätta kommunikationen med 

patienter. De använde sig av icke-verbala uttryck som gester, teckenspråk och olika 

ansiktsuttryck. Detta gjorde det möjligt för sjuksköterskorna att kommunicera med patienterna 

och kunde även skapa ett ömsesidigt förtroende mellan dem (Eklöf m.fl., 2015; Hemberg & 

Vilander, 2017; McCarthy m.fl., 2013; Plaza del Pino m.fl., 2013). Vidare belyste 

sjuksköterskorna, att rita och skapa bilder var ett alternativt icke-verbalt sätt att kommunicera. 

Trots svårigheter att kommunicera med patienter kunde sjuksköterskor genom icke-verbala 

alternativ ge möjlighet till patienterna att ta till sig information om vad sjuksköterskorna tänkte 

göra i olika vårdsituationer. Detta tillvägagångssätt visade att sjuksköterskorna har en vilja att 

kommunicera med patienter, vilket kunde leda till ökad trygghet hos patienterna (Hemberg & 

Vilander, 2017). 

Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt med tydlig kommunikation, undvikande av 

medicinsk terminologi och skämt eller ironi. Sjuksköterskorna beskrev hur viktigt det var att tala 

med ett standardspråk och vara uppmärksam på val av ord vid kommunikationen med patienter 

(Eklöf m.fl., 2015). En del av sjuksköterskorna hade lärt sig några ord på andra språk, vilket 

underlättade kommunikationen i vissa situationer: ”We have learned a few words. We know 

what “elem” [pain in Arabic] means” (Sevinç, 2018, s. 261). 

Flera av sjuksköterskorna erfor att det krävdes dubbelt så långt tid att kommunicera via tolk. 

Eftersom tiden var begränsad hade sjuksköterskorna kommit på en lösning, vilket var att endast 

informera patienterna vid första besöket angående undersökningar som skulle ske vid 

kommande besök: “I tell the patient that today we will be discussing only these subjects and the 

next time, when there is no interpreter, I will do these examinations” (Eklöf m.fl., 2015, s. 147). 

Detta gjorde att patienten kunde klara sig utan tolk under undersökningsskedet (Eklöf m.fl., 

2015).  
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6 DISKUSSION 

Syftet med examensarbetet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikationen vid 

vårdandet av patienter med utländsk bakgrund. I detta avsnitt beskrivs resultatmetod och 

etiskdiskussion. Resultatdiskussionen genomförs utifrån de resultatet som kommit fram och 

vårdteoretiska perspektiv som utgår från Leiningers (1995) omvårdnadsteori. Vidare värderas 

resultaten i relation till lagar och styrdokument samt tidigare forskning i ämnet med 

utgångspunkt från patienters perspektiv. I metoddiskussion diskuteras val av metod, eventuella 

styrkor och svagheter samt även granskning av valda artiklar. Därefter diskuteras även 

trovärdighet, giltighet och överförbarhet. Etiska överväganden diskuteras i slutet av avsnitten. 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att det var vanligt att sjuksköterskorna erfor svårigheter att kommunicera 

med patienter som hade språkliga barriärer. Språkförbistring kunde leda till att kommunikation 

mellan sjuksköterska och patient blev bristfällig. Resultatet visade att språket var en viktig faktor 

för kommunikationen och när patienterna inte kunde prata eller förstå landets officiella språk 

blev det svårt för sjuksköterskor att kunna anpassa vården utifrån patienternas faktiska behov. 

Den tidigare forskningen visar att patienter med språkliga barriärer hade svårt att kommunicera 

med sjuksköterskor. Språkbarriärer kunde skapa upprepade problem mellan patienter och 

sjuksköterskor. Patienterna upplevde att det var svårt att uttrycka sina behov av vård och vara 

delaktig i vårdplanering. Detta kunde leda till att patienterna upplevde stress, oro och missnöje 

med vården (Aelbrecht m. fl., 2016; Martinsson m.fl., 2013; Gulati m.fl., 2012; Sevinç m.fl., 

2016). Leininger (1995) beskriver i sin teori att språket är en faktor som påverkar omsorgen. Att 

vården ska ges utifrån patienternas språkliga fenomen som finns i patienternas existerande 

kultur. Eftersom upplevelse av hälsa är en subjektiv känsla är det väsentligt att sjuksköterskorna 

har förståelse och kunskap om de kulturella skillnaderna. Det är viktigt att sjuksköterskorna ska 

bedöma och ge omvårdnad utifrån patienternas uppfattning om hälsa och sjukdom. I resultatet 

kan det ses att sjuksköterskorna erfor att patienterna med språkliga barriärer hade svårt att 

beskriva smärtupplevelse. Eftersom smärtupplevelse är en subjektiv känsla där förmedling av 

känslan förutsätter en acceptabelt god språklig förmåga. Därför påverkade detta 

sjuksköterskornas förmåga att ge god vård på ett negativt sätt. Enligt Hanssen (2007) uppstår 

språkbarriärer när vårdpersonalen och patienterna inte har ett gemensamt språk. I sådana 

situationer är väsentligt att anlita tolk för att överkomma språkbarriären. Enligt Patientlag (SFS 

2014:821) ska alla patienter erbjudas en god hälsa på lika villkor. Vårdpersonalen har skyldighet 

att anpassa vården efter patienternas behov. Informationen som ges till patienter ska ta hänsyn 

till patienternas språkliga förmåga. Vårdpersonalen ska vara säker att patienterna har förstått all 

information. Enligt Patientlag (SFS 2014:821) har personer med språkliga barriärer rätt till att få 

tolk. Resultatet visade att sjuksköterskorna var osäkra huruvida patienterna kunde förstå det 

som sjuksköterskorna försökte förmedla. De var dessutom osäkra på om patienterna följde 

instruktionerna som förmedlats. Detta kunde öka risken för felbehandling och vårdskador, detta 

i enlighet med Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) där vårdpersonal har skyldighet att arbeta 

efter patientsäkerhet för att kunna förhindra både psykiska och fysiska skador. Vidare lyfter 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (ICN,2017) som beskriver riktlinjer för sjuksköterskans 
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omvårdnadsarbete, att sjuksköterskan ska ha ett etiskt förhållningssätt med patienten. 

Sjuksköterskors ansvar är att kunna främja hälsa samt förebygga sjukdom vilket bidrar till ökat 

välbefinnande och minskar lidande hos patienterna. Sjuksköterskorna ska respektera och ta 

hänsyn till patienternas integritet och värdighet, samt ska kunna arbeta efter en kulturanpassad 

vård (Etiska kod för sjuksköterskor, ICN,2017). Enligt Leininger (1995) ska sjuksköterskor vara 

lyhörda och kunna ge en meningsfull vård utifrån patienters behov av vård. I resultatet framkom 

att sjuksköterskorna erfor stor distans till både patienter och yrkesutövningen när 

kommunikationen var begränsad. Tidigare forskning visar att patienterna upplevde att 

sjuksköterskor inte förmedlade viss information på grund av språkbarriärer (Floyd & 

Sakellariou, 2017).  

I resultatet framkom att sjuksköterskorna oftast använde både formella och informella tolkar för 

att underlätta kommunikationen med patienter. Informell tolk var anhörig eller personal som 

tolk. Formell tolk var professionell tolk som användes av sjuksköterskor för att översätta 

patienters språk. Detta visade att sjuksköterskorna strävade efter att kunna samtala med 

patienter för att förstå deras berättelse och problem, vilket är betydelsefullt för patienters hälsa 

och välbefinnande.  

Resultatet visade att användning av både formella och informella tolkar kunde ha sina 

begränsningar (hinder) och fördelar (möjligheter) för kommunikation. Sjuksköterskorna beskrev 

att tolkarna fungerade som resurser för kommunikation med patienter, framförallt för att de 

kunde få en detaljerad information av patienterna. Fördelarna av att använda professionella 

tolkar beskrev sjuksköterskorna som att de var oberoende och neutrala i samtalet med patienter 

vilket förbättrade kommunikationen. I den tidigare forskningen framkom det också att patienter 

önskade att få professionella tolkar för att uppnå en noggrann hälsokommunikation (Garrett, 

Dickson, Young, Whelan & Forero, 2008). Resultaten visade också att vissa professionella tolkar 

kan bli hinder för kommunikation. Hinder med formella tolkar erfor sjuksköterskor när tolken 

inte hade tillräckligt kompetens när det gällde kunskaper i medicinsk terminologi. 

Sjuksköterskorna beskrev osäkerhet i huruvida patienter hade fått allt informationen eller inte. 

Sjuksköterskorna beskrev att tolkens professionella kunskap var en viktig aspekt för att minska 

risken för fel diagnos samt att vissa tolkar saknade tillräcklig kompetens. Tidigare forskning 

visar även att patienterna hade fått felaktig diagnos och behandling då tolkar inte hade kunnat 

översätta korrekt. (Fatahi m.fl., 2010; Krupic m.fl., 2016). I resultatet framkom att 

sjuksköterskor hade bristande förtroende till vissa tolkar och var oroliga över patientintegriteten. 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) påpekar hur viktigt det är att vårdpersonalen bevarar 

patienternas integritet och värdighe, att vårdpersonalen har ansvar för patienternas personliga 

uppgifter och att de inte ska inte lämnas till någon obehörig. När det gäller icke formell tolk 

framkom det i resultatet att anhörig som tolk kunde vara olämpligt. Detta för att 

sjuksköterskorna kunde uppleva att anhöriga kunde undanhålla informationen då dessa var 

rädda för att säga sanningen till patienten vid tolkning. Trots detta användes anhöriga som tolk, 

speciellt i akuta situationer. Tidigare forskning har visat att användning av anhöriga som tolk 

kunde leda till att patienterna inte fick tillräckligt med information om deras hälsotillstånd (Mei 

Lan m.fl., 2015).  

Ekeberg och Dahlberg (2015) tar upp vad samtalet betyder för patienternas hälsa och 

välbefinnande. Det är genom samtalet som sjuksköterskan förstår patienternas syn på hälsa och 
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sjukdom. Genom samtalet blir sjuksköterskan medveten om hur patienterna upplever 

situationer med ohälsa, på detta sätt kan sjuksköterskan hjälpa och stärka patienternas 

hälsoprocesser. Samtalet blir vårdande när sjuksköterskan och patient lyssnar till varandra och 

är lyhörda för varandras tänkande. Sjuksköterskan med ett reflekterande sätt lyssnar och ställer 

frågor för att öka förståelse av den unika patientens livsvärld. Leininger (1995) definierar ”att ge 

omsorg” som de handlingar vilka kan hjälpa och stödja individer att förbättra deras livsvillkor. 

Tidigare forskning visar att patienterna undviker att söka vård vid frånvaro av tolk (Mej Lan. 

m.fl., 2015). Mej Lan. m.fl., (2015) skriver att när patienter uppsökte vård utan tolk kunde det 

leda till missförstånd och felbehandling. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

beskriver att det ingår i sjuksköterskans ansvar att omvårdnaden ska genomföras i samråd med 

patienter samt i partnerskap med patient och närstående. Den legitimerade sjuksköterskan ska 

kunna vårda patienter med respekt samt kunna bevara patienters integritet och värdighet. 

Sjuksköterskan ska arbeta efter personcentrerad vård vilket innebär att patienten och 

närstående ska ses som unika personer med individuella behov och resurser. Vården ska utgå 

från patienters berättelse och kunskaper samt att sjuksköterskan ska kunna utföra omvårdnaden 

tillsammans med patienter. Sjuksköterskan ska bevara patienters rättigheter och möjligheter för 

att skapa förutsättningar för kontakt samt fortlöpande sammanhang i vårdkedjan. Vidare är det 

väsentligt att legitimerade sjuksköterskor ska arbeta efter patientsäkerhet genom att förhindra 

vårdskador och rapportera händelser som inträffar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

I resultatet framkom det också att sjuksköterskorna använde sig av egna strategier för att 

underlätta kommunikationen vid vårdande av patienter med utländsk bakgrund. Sjuksköterskor 

förenklade information och använde sig av ickeverbal kommunikation med patienter, till 

exempel teckenspråk, att rita eller genom att visa bilder. Ickeverbal kommunikation kunde lösa 

den aktuella situationen med kommunikationssvårigheter då det inte fanns tolk tillgänglig, det 

kunde även skapa glädje och signalerade god vilja som uppfattades av patienter, vilket i sin tur 

ledde till ökad tillit och förtroende sjuksköterskor och patienter emellan. Ickeverbal 

kommunikation kunde således hjälpa sjuksköterskor i vissa situationer och kunde vara 

relationsbyggande på samma gång. Enligt Nilsson och Waldemarson (2013b) påverkar 

ickeverbal kommunikation vår självbild, speglar vårt inre liv och visar hur man upplever eller 

känner. Ickeverbala budskap används för att nå särskilda effekter i kommunikationen.  

Resultatet visade att ickeverbal kommunikation underlättade kommunikationen samt 

förbättrade vårdrelationen mellan sjuksköterskor och patienter.  

Leininger (1995) beskriver i sin teori om kulturrelaterad omsorg att sjuksköterskorna har ett 

ansvar att kunna förbättra kvalité på vården genom att förhindra de förhållanden som påverkar 

patienternas hälsa negativt. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården ges med respekt och 

värdighet för den unika människan. Vården ska ges med god kvalitet samt tillgodose patientens 

behov av trygghet och säkerhet. Personen som är i störst behov ska ges företräde till vård.  
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6.2 Metoddiskussion 

Syftet med examensarbetet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation vid 

vårdande av patienter med utländsk bakgrund. För att besvara syftet valdes Evans (2002) 

beskrivande syntes, där kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar analyserades.  Valet av metoden 

ansågs bäst lämpad att besvara examensarbetets syfte.  

Enligt Friberg (2017) möjliggör kvalitativa studier förståelsen av människors upplevelser. 

Kvalitativa studier ökar förståelse om vad lidande innebär och hur patienter upplever 

bemötandet utifrån deras förväntningar och erfarenheter. Kvalitativa studier har ett större 

kunskapsvärde där flera studier granskas utifrån ett specifikt fenomen och resultaten 

sammanställs därefter i ett resultat. På detta sätt blir resultatet en ny helhet vilket fungerar som 

utgångspunkt i omvårdnaden av patienter (Friberg, 2017). Metoden valdes för att få en djupare 

förståelse om sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation vid vårdande av patienter med 

utländsk bakgrund och språkliga barriärer. Kommunikationen hade en central roll när det gäller 

sjuksköterskors omvårdnadsarbete. Brister i kommunikationen kunde leda till att sjuksköterskor 

inte fick den helhetsbild av patienternas situation som var nödvändig, vilket kunde öka risken för 

fördröjd diagnos och behandling. 

Den använda metoden gav således ett större kunskapsvärde utifrån fenomenet som undersöktes 

i det här examensarbetet. Resultatet kan sedan användas för att öka kvalitén i 

omvårdnadsarbetet. En annan alternativ metod var Fribergs (2017) litteraturöversikts 

analysmetod, där både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar kan användas och 

analyseras. Anledning till att en kvantitativ litteraturöversiktsanalys inte valdes var att det med 

denna metod inte gick att få djupare förståelse av sjuksköterskors erfarenheter av 

kommunikation vid vårdande av patienter med språkliga barriärer. Dessutom ger den 

kvantitativa analysen skillnader och likheter mellan studierna vilket inte ger en djupare 

förståelse av sjuksköterskors erfarenheter. En annan väsentlig anledning var att det inte fanns så 

många kvantitativa artiklar relevanta till detta examensarbete. Evans (2002) analysmetod för 

kvalitativ litteraturstudie består av fyra faser där det beskrivs tydligt hur vetenskapliga artiklar 

analyserats, med denna metod kan analysen av vetenskapliga artiklar underlättas. De 

kvalitetskriterier som används för kvalitativa studier är trovärdighet, giltighet och överförbarhet. 

Dessa kriterier används för att utvärdera kvaliteten på den aktuella studien och den valda 

metoden. 

Trovärdighet beskrivs enligt Polit och Beck (2017) som förtroende för data och tolkningar av 

kvalitativa studier, det innebär att studiens resultat inte ska tolkas på ett felaktigt sätt. Alla 

inkluderade artiklarna hittades via databaserna CINAHL plus och PubMed och är peer-reviewed. 

Detta stärker trovärdigheten eftersom alla valda vetenskapliga artiklar redan är vetenskaplig 

granskade och publicerade. Valda vetenskapliga artiklar granskades enligt Fribergs (2017) 

granskningsfrågor för kvalitativa studier som består av fjorton frågor. I det här examensarbetet 

användes endast tretton frågor. Anledningen till att en fråga valdes bort var att den inte var 

relevant för att besvara arbetets syfte. Den bortvalda frågan kunde inte besvaras med ”ja” eller 

”nej”. Efter granskning valdes 11 vetenskapliga artiklar som hade besvarat examensarbetets 

syfte. Tio av de valda vetenskapliga artiklarna hade hög kvalitet och en hade medelhög kvalitet, 

detta stärker trovärdigheten för de valda artiklarna. Artiklarna analyserades sedan enligt Evans 

(2002) analysmetod. Detta gjordes genom att samla ihop alla nyckelfynd från resultatdelen i 
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varje artikel. Nyckelfynden valdes utifrån fenomen som undersöks i det här examensarbetet och 

alla nyckelfynd svarade på syftet. Alla valda vetenskapliga artiklarna var skrivna på engelska. 

Eftersom författarna till detta examensarbete inte har engelska som modersmål, användes 

Google Translate för att förbättra förståelsen av innehållet i artiklarna vid behov. Google 

Translate användes sparsamt eftersom översättningen inte alltid var korrekt.  

Giltighet innebär enligt Polit och Beck (2017) att resultatet av artiklar besvarar syftet i 

examensarbetet och att liknande resultat skulle framkomma vid replikering av arbetet. Alla 

vetenskapliga artiklar som valdes till detta examensarbete svarar på syftet. Initialt lästes 

artiklarna i fulltext flera gånger på originalspråket för att få en helhetsbild av innehållet. Därefter 

översattes de från engelska till svenska för att erhålla en bättre förståelse av innehållet. Båda 

studenterna läste artiklarna flera gånger och diskuterade tillsammans vilket ökar giltigheten i 

arbetet. Citaten beskrivs i originalspråket engelska för att få en identisk bild av innehållet. Detta 

kan ses som styrka eftersom innehållet av resultatet överensstämmer med citaten.  

Enligt Polit och Beck (2017) handlar det tredje kriteriet om överförbarhet vilket innebär hur 

resultaten kan överföras till annan omgivning eller andra grupper. Artiklarna som valdes till det 

här examensarbetet utvärderar erfarenheterna hos sjuksköterskor från olika delar av världen och 

inte bara från Sverige. Detta kan ses som styrka eftersom sjuksköterskorna hade liknande 

erfarenheter vid kommunikation med utländska patienter med språkliga barriärer. Artiklarna 

som handlade om specialsjuksköterskor och studentsjuksköterskor exkluderades vid 

artikelsökning. Författarna i det här examensarbetet har inte gjort några avgränsningar runt 

sjuksköterskors kön, ålder eller arbetslivserfarenhet. Kunskapen kan användas i praktiken av 

sjuksköterskor för en ökad förståelse av problematiken, samt för att underlätta i 

kommunikationen med patienter som inte talar samma språk.  

6.3 Etikdiskussion 

Till detta examensarbete används vetenskapliga artiklar som redan är publicerade 

forskningsartiklar och därför har det inte behövts någon ansökan till etikprövningsmyndigheten. 

De valda vetenskapliga artiklarna har däremot genomgått etikprövning. Kjellström (2017) 

beskriver att publikation av ett resultat i eget namn är plagiat om det är hämtat från en artikel. 

Detta förhindras genom att skriva referenser och referenslista (Kjellström, 2017). I det här 

arbetet användes vetenskapliga artiklar och kurslitteratur som refererats enligt American 

Psychological Associaltion (APA, 2019) för att arbetet inte ska leda till plagiering och för en 

tydlig och korrekt referering. Alla vetenskapliga artiklar som valdes i examensarbetet är ”peer-

reviewed” och skrivna på engelska, för att översätta till svenska användes Google Translate. Citat 

som används i resultaten är skrivna i originalspråket, det vill säga engelska, för att minska risk 

för feltolkningar av innehållet. Varje vald vetenskaplig artikel lästes flera gånger och 

diskuterades tillsammans för att minska feltolkningar av resultaten.  
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7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation vid 

vårdande av patienter med utländsk bakgrund. Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde 

språkliga hinder i kommunikation med patienter. Språkliga hinder upplevdes när sjuksköterskan 

och patienten inte förstod varandra i olika vårdsituationer. Förmågan att kunna få en sann bild 

av patienternas hälsotillstånd försämrades hos sjuksköterskor då patienterna inte kunde 

förmedla och inte kunde berätta om sina symtom eller varför de sökte vård. Sjuksköterskor 

använde sig av tolkar som verktyg för att kunna kommunicera effektivt vid vård av patienter där 

hinder i kommunikation förelåg. Att använda sig av tolkar för att överbrygga språkliga barriärer 

var behäftat med både fördelar och nackdelar. Många sjuksköterskor beskrev att tolkar kunde 

underlätta kommunikation med patienterna. Tolkar upplevdes som möjligheter för 

kommunikation, där sjuksköterskan kunde gå igenom patienternas sjukhistoria och deras 

symtom. Användning av tolk upplevdes dock som hinder i vissa situationer, till exempel om tolk 

hade bristande språkliga färdigheter eller inte förstod medicinska terminologin. Sjuksköterskor 

kunde även använda egna strategier för att överkomma språkliga barriärer, dessa strategier 

bestod framförallt av ickeverbal kommunikation. Effekten av fungerande tolkning var en bättre 

förståelse mellan patient och sjuksköterska, detta ledde till att sjuksköterskan fick bättre 

möjligheter att avgöra patientens vårdbehov samt att patienten fick ett större förtroende för 

vården när denne blev förstådd och informerad på ett sätt som patienten förstod. 

8 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

Detta arbetes resultat visar på hur kommunikation vid språkliga barriärer erfars ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

Vid datainsamling med valda sökkriterier återfanns inte någon större mängd artiklar och endast 

ett fåtal från Sverige. 

Flera artiklar hade gett en bättre förståelse av den allmänna problematiken och flera artiklar från 

Sverige hade kunnat ge en bättre bild över den svenska situationen. 

Förslag till framtida forskning blir således mer forskning inom området och gärna utifrån 

svenska förhållanden. 
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BILAGA A – SÖKMATRIS 

Datum Databas Sökord Antal träffar Tidsbegränsning Valda artiklar 

21/01 2020 CINAHL Plus Nurse 

experience” 

AND 

refugees 

AND nursing 

15 2010–2019 Nurses’ Experiences in a Turkish Internal Medicine Clinic with 

Syrian Refugees 

21/01 2020 CINAHL Plus Nursing AND 

intercultural 

communicati

on 

51 2010–2019 Sociocultural and linguistic boundaries influencing 

intercultural communication between nurses and Moroccan 

patients in southern Spain: a focused ethnography 

 

21/01 2020 CINAHL Plus "barriers of 

language" 

AND 

interpreters 

in healthcare 

AND nursing 

care 

1 2010–2019 Conversations through barriers of language and interpretation 

 

23/01 2020 CINAHL Plus Minority 

ethnic AND 

nurses AND 

communicati

on AND 

caring 

5 2009–2019 Minority ethnic patients in the Danish healthcare system -- a 

qualitative study of nurses' experiences when Meeting minority 

ethnic patients. 

22/01 2020 CINAHL Plus registered 

nurses' 

experience 

AND 

communicati

16 2010–2019 Registered nurses' experiences with caring for non-English 

speaking patients. 
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on barrier 

AND cultural 

22/01 2020 CINAHL Plus Language 

barriers AND 

nursing care 

AND culture 

AND nurse’s 

perspective 

12 2010–2019 Speaking my patient’s language: bilingual nurses’ perspective 

about provision of language concordant care to patients with 

limited English proficiency.  

22/01 2020 CINAHL Plus Understandi

ng culture 

AND 

communicati

on AND 

diversity 

AND patient 

AND nurse 

 

 

12 2010–2019 Cultural and communicative competence in the caring 

relationship with patients from another culture 

22/01 2020 CINAHL Plus Organization

al Culture 

AND 

Cultural 

Competence 

AND 

Transcultural 

Care 

23 2010–2019 Nurses’ Perceptions of the Organizational Supports Needed for 

the Delivery of Culturally Competent Care. 

 

22/01 2020 CINAHL Plus Attitudes or 
experiences 
AND 
technology 
AND 

13 2010–2019 Attitudes to and implementation of video interpretation in a 
Danish hospital: A cross-sectional study 
 



3 

  

videointerpre
tation  

22/01 2020 PubMed Cultural 

Competence 

AND 

Transcultural 

Care AND 

nurse AND 

communicati

on barrier 

 

5 2010–2019 Challenges of Transcultural Caring Among Health Workers in 

Mashhad-Iran: A Qualitative Study  

 

23/01 2020 PubMed “Nurse 

experience” 

perceptions 

AND 

immigrant 

AND 

qualitative 

study 

 

7 2010–2019 Nurses' perceptions of working with immigrantpatients and 

interpreters in  

Finland 
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BILAGA B – KVALITETSGRANSKNING 

 Frågor Artiklar 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Finns det ett tydligt problem formulerat? X X X X X X X X X X X 

2 Finns det teoretiska utgångspunkter? X X X X X X X X X X X 

3 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig 

teoribildning? 
O O X X O X O O X X O 

4 Finns det ett tydligt syfte? X X X X X X X X X X X 

5 Framkommer det vilken metods som 

används? 
X X X X X X X X X X X 

6 Är undersökningspersoner beskrivna? X X X X X X X X X X X 

7 Har etiska överväganden gjorts? X X X X X X X X X X X 

8 Är datainsamlingen tydligt beskriven? X X X X X X X X X X X 

9 Hänger ihop teoretiska utgångspunkter 

och metod? 
X X X X X X X X X X X 

10 Är analysen tydligt beskriven? X X X X X X X X X X X 

11 Är resultatet tydligt? X X X X X X X X O X X 

12 Finns det någon metoddiskussion? O O O O X O O O O O O 

13 Finns det återkoppling till teoretiska 

antaganden? 
O O O X O X X X X X X 

 TOTALT: 10/13 10/13 11/13 12/13 11/13 12/13 11/13 11/13 11/13 12/13 11/13 

 

Ja = X  Nej = O 



 

1 

  

BILAGA C – ARTIKELMATRIS 

 Artikel Syfte Metod Resultat Kvalitets-granskning 

1 Artikel: Speaking my 

patient’s language: 

bilingual nurses’ 

perspective about 

provision of language 

concordant care to 

patients with limited 

English proficiency. 

Författare: P. A. Ali & S. 

Johnson 

Tidning: Journal of 

Advanced Nursing 

År: 2017 

Att undersöka 

tvåspråkiga 

sjuksköterskors 

perspektiv att vårda 

patienter med 

begränsade 

engelskkunskaper 

och hur det påverkar 

på patienter och 

sjuksköterskor.  

 

Metod: Kvalitativ studie 

Analys: tematisk analys 

Deltagare: 59 sjuksköterskor 

Datasamling: intervjuer 

 

 

Fyra teman identifieras i 

studien. 1) när vi pratar 

samma språk 2) när jag 

pratar min patients språk 3) 

vad som underlättar 

tillhandahållande av 

språkkunskaper4) vad som 

hindrar tillhandahållande 

av språkkunskaper 

10/13 

2 Artikel: Nurses’ 

perceptions of working 

with immigrant patients 

and interpreters in 

Finland 

Att beskriva 

sjuksköterskor 

uppfattning om 

faktorer som ska 

uppmärksammas 

vid tolkanvändning i 

Metod: kvalitativ studie  

Analys: induktiv innehållsanalys 

Deltagare: 8 sjuksköterskor 

Datasamling: intervjuer  

Resultaten kommit fram till 

tre huvudkategorier (1) 

Faktorer som kopplade till 

tolken, (2) Faktorer som 

kopplade till sjuksköterskan 

och hälsan, (3) Faktorer 

10/13 



 

2 

  

Författare: N., Eklöf, M., 

Hupli & H., Leino-Kilpi 

Tidning: Public Health 

Nursing 

År: 2015 

primärvårdsjukvård 

med invandare  

 

 

 

 

som kopplade till patienter 

och deras kultur  

 

3 Artikel: Cultural and 

communicative 

competence in the caring 

relationship with patients 

from another culture 

Författare: J. A. V., 

Hemberg & S., Vilander 

Tidning: Journal OF 

Caring Sciences 

År: 2017 

Att ta reda på en ny 

förståelse av 

vårdsamhället 

mellan 

sjuksköterskor och 

patienter som inte 

pratar samma språk 

 

Metod: kvalitativ studie  

Analys: Latent innehållsanalys 

Deltagare: Åtta sjuksköterskor 

Datasamling: enkäter 

 

Sjuksköterskor 

kommunicerade med 

patienter som inte kunde 

språket genom att rita 

bildar och involverade 

tolkar vid kommunikation. 

Mänsklig kärlek ansåg 

sjuksköterskor är grunden 

för en bra kommunikation.   

11/13 

4 Artikel: Challenges of 

transcultural caring 

Att utforska 

vårdpersonalens 

erfarenhet av att ta 

Metod: Kvalitativ studie 

Analys: latent innehållsanalys  

Deltagare:  8 sjuksköterskor 

Sjuksköterskor upplevde 

problem i kommunikation 

med invandrare. 

12/13 



 

3 

  

among health workers in 

Mashhad  

Författare: Heydari, A., 

Amiri, R., Nayeri, N. D., 

Kareshki, H & AboAli, V 

Tidning: Global Journal 

of health Science 

År: 2016 

hand om invandrare 

i Mashhad-Iran 

Datasamling: semistrukturerade 

intervjuer 

 

Sjuksköterskor kunde inte 

förstå vad patienterna 

förmedlade. 

5 Artikel: Registered 

nurses' experiences with 

caring for non-English 

speaking patients  

Författare: C. Ian, E. 

Nakamura-Florez & Y-M. 

Lee 

Tidning: Applied 

Nursing Research 

År: 2015 

Att undersöka 

registrerad 

sjuksköterskornas 

erfarenheter att 

vårda icke-

engelsktalande 

patienter och 

uppfatta hur detta 

påverkar deras 

kliniska praxis 

 

Metod:  kvalitativ studie  

Analys:  Induktiv   

innehållsanalys Deltagare:  17 

sjuksköterskor Datasamling: 

Enkätundersökning 

 

 

Sjuksköterskan upplevde en 

förbättring av vården 

eftersom det var 

lättillgängliga tolkar som 

underlättande 

kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och 

patienten. Sjuksköterskor 

upplevde även frustration 

att kommunikationen tog 

längre tid vid språkliga 

hinder.  

 

11/13 



 

4 

  

6 Artikel: Conversations 

through barriers of 

language and 

interpretation  

Författare: J. McCarthy, 

I. Cassidy, M. M. Graham 

& D. Tuohy 

Tidning: British Journal 

of Nursing 

År: 2013 

Att undersöka 

sjuksköterskornas 

upplevelse av 

språkbarriärer och 

tolkanvändning 

inom ramen för en 

utvecklande 

vårdmiljö i Irland. 

 

Metod: en kvalitativ 

beskrivande studie 

Analys: Tematisk analys 

Deltagare: fem sjuksköterskor 

Datasamling: semistrukturerade 

intervjuer 

Resultaten visade två 

rubriker: (1) Begränsande 

kommunikation(språk) 

Kommunikationen visade 

en utmaning när patienter 

inte delar samma språk.  

Sjuksköterskor upplevde 

mycket svårigheter att 

kunna bedöma patienter i 

olika vårdsituationer.  

(2) Sätt att prata(tolk) 

Tolkar upplevdes som 

underlättandeför 

kommunikation. Men 

informella tolkar visade inte 

passande i vissa situationer. 

Bristen på formella tolkar 

skapade oro för 

sjuksköterskor.  

12/13 



 

5 

  

7 
Artikel: Attitudes to and 

implementation of video 

interpretation in a Danish 

hospital: A cross-sectional 

study 

Författare: I. N., 

Mottelson, M., Sodemann 

& D.S., Nielsen 

Tidning: Journal of 

Public Health 

År: 2018 

Att undersöka 

attityder till och 

erfarenheter av 

videotolkning bland 

sjuksköterskor 

Metod: kvalitativ studie 

Analys: en tematisk textanalys 

Deltagare: 99 sjuksköterskor 

Datasamling: enkät 

I resultatens framkom att 

sjuksköterskor upplevde 

videotolkar som resurser 

för att underlätta 

kommunikation vid 

språkbarriärer. Videotolkar 

kunde öka vårdkvalité.  

 

10/13 

8 Artikel: Minority ethnic 

patients in the Danish 

healthcare system – a 

qualitative study of 

nurses’ experiences when 

meeting minority ethnic 

patients  

Författare: B. Nielsen & 

R. Birkelund 

Tidning: Scandinavian 

Journal of Caring Sciences 

År: 2009 

Att undersöka 

sjuksköterskornas 

erfarenheter att 

vårda patienter med 

en minoritets etnisk 

bakgrund 

 

Metod: kvalitativ studie 

Analys: fenomenologisk 

Deltagare:  fyra sjuksköterskor 

Datasamling: intervjuer  

Resultaten visar tre 

fenomen utifrån 

sjuksköterskans 

erfarenheter: 

kommunikationsproblem, 

patienternas 

smärtupplevelse och 

patienternas mat 

 

11/13 
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9 Artikel: Sociocultural 

and linguistic boundaries 

influencing intercultural 

communication between 

nurses and Moroccan 

patients in southern 

Spain: a focused 

ethnography 

Författare: F.J. Plaza del 

Pino, E. Soriano & G.M.A. 

Higginbottom 

Tidning: BMC Nursing 

År: 2013 

Att undersöka 

sjuksköterskor 

uppfattning om 

interkulturella 

kommunikation 

med marockanska 

patienter och vilka 

hinder finns som 

förhindrar effektiv 

kommunikation och 

vård 

Metod: kvalitativ studie  

Analys: etnografi 

Deltagare: 32 sjuksköterskor 

Datasamling: halvstrukturerade 

intervjuer 

 

Resultaten visade olika 

barriär som förhindrar 

effektiv kommunikation 

mellan sjuksköterskor och 

patienter. Det största 

hinder var språkbarriär som 

påverkat negativ på 

kommunikationen. 

Förhållande mellan 

sjuksköterskor och 

patienter påverdes av 

fördomar och sociala 

stereotyper vilket riskerar 

att ge kulturellt anpassat 

vård. 

11/13 

10 Artikel: Nurses’ 

Experiences in a Turkish 

Internal Medicine Clinic 

with Syrian Refugees. 

Författare: S. Sevinc 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter som 

vårdar syriska 

flyktingar i 

internmedicinsk 

kliniker på ett 

sjukhus i Turkiet. 

Metod: Kvalitativ beskrivande 

studie 

Analys: Induktiv   

innehållsanalys Deltagare: 10 

sjuksköterskor Datasamling:  

semistrukturerade intervjuer 

Tre teman framkom i 

studien som sjuksköterskor 

hade erfarenheter. (a) 

Sjuksköterskor som fann 

svårigheter att 

kommunicera med syriska 

flyktingar och deras familjer 

i kliniken. b) Sjuksköterskor 

upplevde skillnader och 

likheter i vården av turkiska 

12/13 



 

7 

  

Tidning: Journal of 

Transcultural Nursing 

År: 2018 

och syriska patienter. (c) 

Sjuksköterskor uttryckte 

och visade sympati mot 

syriska flyktingar under 

vårdprocessen. 

11 Artikel: Nurses’ 

Perceptions of the 

Organizational Supports 

Needed for the Delivery of 

Culturally Competent 

Care 

Författare: RA. Taylor, 

MV. Alfred 

Tidning: Western 

Journal of Nursing 

Research  

År: 2010 

Att avgöra 

sjuksköterskor 

förklaringar på 

organisatoriska stöd 

som behövs för 

leverans av 

kulturellt kompetent 

vård 

 

 

Metod: kvalitativ studie   

Analys: fallstudie-strategi 

Deltagare: 20 sjuksköterskor 

Datasamling: intervjuer  

  

 

 

 

I resultatens framkom att 

sjuksköterskor upplevde 

frustration när de inte 

kunde kommunicera med 

patienter. Kulturella 

skillnader skapade 

missuppfattning och har 

varit svårt för att vårda 

patienter.  

  

11/13 
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