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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: Tidigare forskning visar brister i kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterska när språket är olika. För sjuksköterskan kan det innebära svårigheter i 

vårdandet när sjuksköterskan och patienten inte förstår varandra. Forskning visar även att 

patientens delaktighet i vården försvåras vid brister i kommunikationen. Sjuksköterskan ser 

vårdandet av patienter med annat språk som en utmaning. Brister i kunskapen hos 

sjuksköterskor hur kommunikationen kan förmedlas till patienter som inte är svensktalande. 

Syfte: Att belysa svenska sjuksköterskors kommunikation med icke svensktalande patienter 

på svensk vårdavdelning. Metod: Empirisk studie med kvalitativ ansats. Fem enskilda 

intervjuer med sjuksköterskor har genomförts och analyserats enligt en kvalitativ 

innehållsananalys. Resultat: Sjuksköterskorna upplevde stora svårigheter i vårdandet av 

icke svensktalande patienter när kommunikationen inte fungerar. Brister i vårdandet var 

nästan omöjligt att undvika, vilket skapade frustration och förtvivlan. Tolk är ett viktigt 

hjälpmedel, men tillgångarna är begränsade vilket sjuksköterskorna upplevde som ett 

problem. Att anhöriga finns att tillgå var en trygghet för patienten och sjuksköterskan. Mer 

kunskap om olika kulturer är viktigt för att kunna ge lika vård till alla.  Slutsatser: 

Sjuksköterskorna upplever brister i kommunikationen med icke svensktalande patienter. 

Nyckelord: Icke svensktalande patienter, intervjuer, kommunikation, sjuksköterskor 

 

 



 

ABSTRACT’ 

 

Background: Pervious research indicates that communication between patient and nurse 

has shortcomings. For the nurse, difficulties in care giving may emerge when the nurse and 

patient cannot understand each other. Research also shows that patients’ participation in 

their care become more difficult by lack of communication. The care giving of patients who 

speak a different language is seen as a challenge by the nurse. Shortages in knowledge among 

nurses how to mediate communication to patients who do not speak Swedish. Aim: To 

illuminate Swedish nurses communicating with non-Swedish speaking patients at a Swedish 

ward. Method: Empirical study with qualitative approach, five individual interviews with 

nurses have been carried out and analysed according to a qualitative content analysis. 

Result: The nurses experienced immense difficulties in care giving of non-Swedish speaking 

patients when the communication did not function. Deficiencies were almost impossible to 

avoid when giving care, which created frustration and despair. Interpreter is an important 

tool, however the resources are limited which the nurses experienced as a problem. That 

relatives are available were seen as a reassurance for the patient and the nurse. More 

knowledge about different cultures is important to be able to give equal care to all. 

Conclusions: The nurses perceive shortcomings in communication with non-Swedish 

speaking patients. 

Key words:   Communication, interviews, Non-Swedish speaking patients, nurse.             
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 INLEDNING  1

Under vår verksamhetsförlagda utbildning väcktes intresset av hur kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och icke svensktalande patienter såg ut. Att kunna kommunicera med 

varandra är en förutsättning för att förstå varandra. Men hur kan sjuksköterskan 

kommunicera med patienten när språket är olika? Intresseområdet vi relaterade detta till var 

”använder sjuksköterskan ett språk (ord, begrepp, termer, kroppsspråk) som patienten 

förstår”. Vid mötet i vården är det viktigt att kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

patienten fungerar, för vad händer när man inte förstår varandra? Att kommunikationen är 

ett viktigt verktyg i vården är något som alla vet, men när detta verktyg inte fungerar mellan 

sjuksköterska och patient skapas en rädsla och otrygghet i situationen. Att söka vård kan vara 

nog så svårt för en individ som kan språket, men tänk då när kommunikationen inte fungerar 

på grund av olika språk. När patienten inte kan förmedla sin situation och sjuksköterskan 

inte förstår, kan då sjuksköterskan göra en rättvis bedömning? Som sjuksköterska behövs 

mer kunskap om hur kommunikationen med icke svensktalande patienter kan se ut när 

språket brister. Det vi upplevde var stor okunnighet och rädsla i mötet med en icke 

svensktalande patient från sjuksköterskans sida. Mötet blir oftast kort och skapandet av en 

vårdrelation försvåras. Om en vårdrelation inte kan skapas, hur ska patienten då kunna göras 

delaktig i sin egen vård. Tolk är ett bra redskap, men vad händer när tolk inte finns att tillgå? 

Vi vill kunna förmedla en större kunskap om hur sjuksköterskan ska kunna kommunicera 

när det verbala språket inte förstås, då samhället blir allt mer mångkulturellt. Problemet vi 

såg var brister i det verbala språket mellan sjuksköterskan och den icke svensktalande 

patienten på svensk vårdavdelning. Med hjälp av detta examensarbete vill vi öka vår kunskap 

för att kunna bemöta, behandla och ge lika vård oavsett om patienten kan svenska språket 

eller inte. 

 BAKGRUND 2

I bakgrunden beskrivs definitionerna icke svensk talande och legitimerad sjuksköterska. 

Därefter beskrivs kommunikation och kultur. Detta följs av tidigare forskning i Sverige samt i 

världen som hämtats från vetenskapliga artiklar. Sedan presenteras det teoretiska 

perspektivet som baseras på teoretikern Campinha-Bacote (2002). Bakgrunden avslutas med 

styrdokument och lagar.  
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2.1 Definitioner  

Definitioner som kommer återkomma i detta arbete: 

– Icke svensk talande: en person som endast kan enstaka ord svenska eller ingen svenska 

alls. 

– Legitimerad sjuksköterska: en individ som genomgått en högskoleutbildning på 180 

högskolepoäng, efter avslutade studier ansökt om legitimation hos socialstyrelsen. Den 

legitimerade sjuksköterskan har omvårdnadsansvar och ansvarar även för den medicinska 

omvårdnaden (Socialstyrelsen, 2005).  

2.2 Kommunikation 

Kommunikation innebär att utbyte av information sker mellan människor. För att detta ska 

fungera krävs ett språk eller en kombination av symboler som förstås av de människor som 

medverkar i kommunikationen (Hanssen, 2007). Baggens och Sandèn (2009) beskriver 

kommunikation som ett utbyte av signaler människor i mellan. Jirwe, Gerrish och Emami 

(2010) beskriver kommunikation som att dela information, även är kommunikationen en 

viktig faktor för det är genom kommunikationen sjuksköterskan identifierar patientens 

behov och ger information.  

För att skapa en bra relation behövs en fungerande kommunikation. Att kunna kommunicera 

är viktigt i allt vårdande med alla patienter, men när språksvårigheter uppstår blir vårdandet 

mer komplicerat och en utmaning för sjuksköterskan (Jirwe, Momeni & Emami, 2009).  

Jirwe m.fl. (2010) menar att kommunikationssvårigheter blir ett stort hinder för patienten 

och sjuksköterskan om språket är olika. Jirwe m.fl.(2009) menar att när en sjuksköterska 

vårdar en patient med bristande kunskap i svenska är det viktigt att aktivt lyssna på patienten 

samt vara medveten om den icke- verbala kommunikationen och att den kan uttrycka olika 

variationer: nicka kan betyda både ja och nej. Därför är det viktigt att sjuksköterskan har 

kunskap och förståelse i hur kroppsspråket kan användas när det verbala språket inte är 

möjligt.    

 

 Vid kommunikationsproblem mellan sjuksköterska och patient finns vanligtvis tre orsaker. 

En orsak är att språket som talas är olika vilket är ett stort problem, i detta skede behövs det 

en tolk för att kunna skapa en så bra kommunikation som möjligt (Hanssen, 2007). Enligt en 

studie av Fatahi, Mattsson, Lundgren och Hellström (2010) är tolk nödvändigt vid 

kommunikationen när språket är olika men tillgångarna på tolk är begränsade. Vidare 

beskriver Hanssen (2007)  att den andra orsaken är att sjuksköterskan och patienten inte 

använder samma symboler men samma språk talas. Detta kan orsaka förvirring och 

svårigheter att förstå varandra, vilket försvårar för sjuksköterskan vid informationsöverföring 

då betydelsen av ord och symboler skiljer sig åt. Den tredje orsaken är att patienten inte kan 

nyansera språket men behärskar språket till viss del. Detta kan ses som ett problem då det 

bland annat kan försvåra förmedling av smärtupplevelser. 



3 

Den icke- verbala kommunikationen innebär att andra koder än det språkliga används. Icke-

verbal kommunikation uttrycker ofta en mer sann bild av ens känslor och tankar än vad 

språket gör. Detta sägs vara för att det är svårare att själv kunna kontrollera beteendet 

(Hanssen, 2007). Jirwe m.fl. (2010) tar upp att kommunikationen omfattar mycket mer än 

en språklig del. Kommunikationen handlar även om att tolka ton, tal, kroppsspråk, det 

ansiktet utrycker och gester. Hanssen (2007) menar att sjuksköterskor bör veta om att icke-

verbala utryck och gester inte har samma innebörd i alla kulturer. Sjuksköterskan bör vara 

observant på att det finns stora risker att misstolka det icke-verbala som det verbala i 

kommunikationen. Den icke verbala kommunikationen kan uttryckas på många olika sätt 

t.ex. genom: 

Ansiktsuttryck – Vid ickeverbal kommunikation är ansiktet en av de viktigaste delarna. 

Ansiktet visar ofta känslor som glädje, rädsla och sorg. Även Stein (2009) betonar att ansiktet 

har en betydelsefull del i den icke verbala kommunikationen.  

 Vidare beskriver Hanssen (2007) tonfall, röstvolym och röstklang – Det sättet rösten 

används på utgår både från personlighet och kultur. Hur rösten används kan också skilja sig 

åt mellan olika språk och dialekter, viktiga upplysningar kan avläsas genom volymen på 

rösten.  

Blick och ögonkontakt – Vid kontakt med andra människor är blicken en viktig del. Hur 

länge ögonkontakten varar är olika i olika kulturer.  

Huvudrörelser – Kan ge en bild av de åsikter, känslor och uppfattningar som en person har. 

Dock kan betydelsen av huvudrörelserna skilja sig åt mellan olika kulturer(Hanssen, 2007).  

Även Stein (2009) beskriver att kommunikationen även kan ske med huvudrörelser, men att 

det är viktigt att vara observant på att det skiljer sig åt mellan olika kulturer.  

Kroppsspråk – Hur kroppsspråket används är väldigt kulturellt betingat. Det som är viktigt 

att tänka på i vårdandet angående kroppsspråket är att det måste finnas en öppenhet och ett 

ifrågasättande från sjuksköterskans sida, är det som patienten visar med kroppsspråket 

verkligen det som patienten vill förmedla (Hanssen, 2007). 

 

Bristande kunskap i svenska språket får konsekvenser när patienten kommer i kontakt med 

den svenska sjukvården. Patienten får då ofta en känsla av ensamhet och vårdavdelningen 

känns främmande när önskningar och behov inte kan utryckas genom ord. Ytterligare en 

konsekvens är när patienten inte känner sig förstådd, då ökar känslan av ångest och 

otrygghet vilket i sin tur kan visa sig genom hög röstnivå och klagomål. Detta kan i svensk 

kultur ses som en överdrift. Svårigheter i att förstå, bedöma och vårda patienter med annan 

kultur än sin egen kan även sätta patientsäkerheten på spel (Hanssen, 2007). En annan 

konsekvens när språket inte förstås är att patienten inte förstår anvisningar angående 

läkemedel och övrig viktig information. Sjuksköterskor undviker situationer när språket inte 

förstås vilket resulterar i barriärer istället för en tydlig kommunikation (Schwartz, 2010). 

Kommunikationen och språket är grunden för att sjuksköterskor ska kunna förstå den andres 

upplevelse och verklighet för att kunna lindra lidandet och främja hälsa (Fredriksson, 2012). 
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2.3 Kultur 

Kultur är ett brett begrepp som kan tolkas på olika sätt.  Det finns egentligen ingen definition 

som är mer rätt än den andra, utan det är en definition som är under ständig diskussion. Ofta 

kopplas begreppet kultur till ett specifikt land eller en nation, vilket resulterar i att det även 

kopplas till den befolkningen som tillhör detta land eller denna nation. I hälso- och 

sjukvården kan detta ses genom att olika grupper skiljs åt utifrån deras kulturer. Det som 

allmänt sägs tillhöra en specifik kultur är gruppens seder och symboler men även normer, 

regler och värden som sedan styr gruppens beteende, i detta kan även materiella ting 

medräknas (Björngren Cuadra, 2010).  

Kultur kan definieras som normer, värderingar, kommunikation, språk, delade övertygelser 

för en viss grupp människor. Kultur är dynamiskt och är i ständig rörelse, det ställer krav på 

sjuksköterskan att vara lyhörd och flexibel. (Jirwe m.fl.,2010) En kultur kan även beskrivas 

utefter de värderingar, tolkningar och åsikter som uttrycks vilket resulterar i att en grupp 

människor som tillhör samma kultur kan uppfatta och förstå en händelse eller en situation på 

ett gemensamt sätt. De som tillhör samma kultur får alltså ett gemensamt förståelsemönster 

vilket underlättar vid hantering av olika situationer som uppstår. Det gör även att ett skämt, 

en hälsning och kränkningar förstås på ett bättre sätt och hur beteendet ska se ut till exempel 

vid begravningar eller vid smärtupplevelser. Kulturen hjälper även till med riktlinjer för hur 

världen ska uppfattas och hur den ska relateras till den handling som ska utföras. Kultur kan 

ses som en verktygslåda där de olika verktygen fungerar som hjälpmedel för hur en 

människas beteende ska se ut i de olika situationer som den stöter på i livet.  Det innebär 

även att lära sig mäta vad som räknas som normalt och vad som ses som avvikande, i detta 

skede kan hjälp tas av andra inom samma kultur. Kunskapen inom kulturen överförs 

nämligen generationer emellan, främst i form av språk, ritualer och symboler (Björngren 

Cuadra, 2010). 

Björngren Cuadra (2010) beskriver att i hälso- och sjukvården kan uppfattningar om 

sjukdomar, hälsa, den egna kroppen, smärta och tolkningen av olika symtom påverkas av 

vilken kultur som patienten tillhör. Detta ställer vissa krav på sjuksköterskan som behöver 

förståelse för detta samtidigt som detta gör att vikten av kommunikation mellan patient och 

sjuksköterska blir ännu viktigare än i ett möte där båda tillhör samma kultur. Jirwe m.fl. 

(2009) betonar att sjuksköterskan behöver kunskap inom olika kulturer för att kunna vårda 

alla patienter och ge en bra omvårdnad. Björngren Cuadra (2010)  menar att det nämligen är 

i samtalet mellan sjuksköterska och patient som kommer från olika kulturer som deras olika 

utgångspunkter blir synliga, vilket underlättar för sjuksköterskan i förståelsen om i vilket 

område sjuksköterskan behöver utöka sin kunskap. Jirwe m.fl. (2010) beskriver att 

sjuksköterskan ofta saknar färdigheter och kunskap för att kunna se behoven människor från 

andra kulturer har. Björngren Cuadra (2010)  menar för att kunna genomföra detta samtal 

behövs det oftast först en lösning på det språkliga hindret exempelvis genom användning av 

en professionell tolk. För patienten är det viktigt att respekt visas för dennes kultur och att 

hänsyn tas till kulturen.  

Inom hälso- och sjukvård är det viktigt att se patienters olika kulturer, det är dock viktigt att 

ta hänsyn till att allting inte kan kopplas till patientens kultur, det är inte bara det kulturella 
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som påverkar att patienten är på ett visst sätt. Därför är det viktigt att se varje person som en 

enskild individ som kan påverkas av bland annat socioekonomiska och miljömässiga 

faktorer, det kan handla om bakomliggande faktorer som att det ligger fattigdom eller rädsla 

för diskriminering bakom beteendet (Björngren Cuadra, 2010) 

2.4 Tidigare forskning i Sverige 

Jirwe m.fl. (2010) har skrivit en studie om sjuksköterskestudenters upplevelse av 

kommunikation i tvärkulturella möten i omsorgen. Resultatet visade att 

sjuksköterskestudenter ställs inför många utmaningar när de ska kommunicera i 

tvärkulturella möten, särskilt när inte samma språk talas. Brist på kunskap i utbildningen gör 

att studenter gärna drar sig från möten med andra kulturer än sin egen. I en annan studie av 

Akhavan (2012) har resultatet visat på att barnmorskor är överens om att kommunikationen 

har en central och viktig roll i vårdandet med patienter som inte kan språket. Bristen på tid 

bidrar till ojämlikheter i hälsa på grund av etiska och kulturella skillnader. Viktigt är även att 

lyssna till patientens behov, se kulturella skillnader och språksvårigheterna när man vårdar 

patienter med annat modersmål än sitt eget. Fatahi m.fl. (2010) har genom en studie som har 

gjorts på en radiologisk avdelning kommit fram till att det innebär en stor utmaning för 

personalen när patienter inte pratar samma språk. Brist i kommunikationen ökar risken för 

missförstånd och kan leda till oro för patienten. Att använda tolk är nödvändigt i många 

situationer men finns inte alltid till förfogande. Något som även påpekas är att tolken inte 

alltid är professionell och det försvårar kommunikationen i alla led. Något som även tas upp 

är att interkulturell kommunikation i utbildningen bör tas upp. 

2.5 Tidigare forskning i världen 

Gerrish, Chau, Sobowale och Birks (2004) studie i England där intervjuer med fem 

fokusgrupper visade på att kommunikation mellan icke engelsktalande patienter och 

vårdpersonal innebar svårigheter i vårdandet. Vårdgrupperna var oroliga för vad den dåliga 

kommunikationen skulle ge för konsekvenser i patientens vård. Studien visar även att 

sjuksköterskor finner trygghet i professionella tolkar samt i familjemedlemmar som tolkar, 

men när dessa inte finns att tillgå är osäkerheten stor. I en annan studie skriven av Nielsen 

och Birkelund (2009) har resultat kommit fram som visar att om patient och sjuksköterskan 

inte talar samma språk blir det stora problem i vårdandet. Svårigheterna i samband med 

kommunikationen gör det svårt att upprätthålla en ömsesidig relation mellan patient och 

sjuksköterska. Skillnader i normer, regler och kulturer skapar frustration hos bägge parter. 

Tolk är ett bra redskap att tillgå men möjligheterna att tillgå tolk är begränsad och näst intill 

omöjligt att få helger och nätter.  Taylor, Nicolle och Maguire (2013) har genom en studie 

undersökt vårdpersonals upplevelser att vårda patienter som tillhör en etnisk 

minoritetsgrupp, vars kunskaper i att förstå och prata engelska var väldigt dålig eller helt 

obefintlig. Resultatet av studien visade att språket och brist på förståelse upplevs som ett 

hinder för att kunna integrera patienten i sjukvården. Resultatet visar även att det finns 
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behov av nya och innovativa tillvägagångssätt för att tillgodose behoven hos dessa patienter. 

McCarthy, Cassidy, Graham och Tuohy (2013) visade att sjuksköterskorna ser det som en 

utmaning att kommunicera med patienter som inte talar samma språk. Sjuksköterskan 

tvivlade på om de kunde göra en rättvis bedömning och kunde säkerställa vårdkvalitén. Ökad 

kunskap i kulturell omvårdnad behövs för att kunna ge lika vård. Plaza del Pino, Encarnación 

och Higginbottom (2013) genomförde en studie i södra Spanien där de undersökte hur 

migrationen i landet påverkar vården. Studien visade att interkulturell kommunikation utgör 

ett hinder, språkbarriären påverkar kommunikationen på ett negativt sätt vilket dels 

resulterar i att kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter inte blir speciellt 

effektiv. Studien visar även att fördomar påverkar den kulturellt anpassade vården. För att 

undvika detta trycker studien på att sjuksköterskorna i södra Spanien är i behov av mer 

utbildning inom kulturella olikheter. En studie av Carnevale, Vissandjée, Nyland, & Vinet-

Bonin (2009) visar att för att kunna ge en god omvårdnad krävs en god och tydlig 

kommunikation med patienter och anhöriga.  International Council of Nurses (ICN) etiska 

kod (2006) är en bra grund för att kunna ge en lika vård på lika villkor. Sjuksköterskorna ska 

arbeta så att varje patient ses som en enskild individ, att varje patient har rätt till 

självbestämmande och att hänsyn ska tas till patientens integritet även då språket inte 

förstås. Detta upplevs dock svårt och kan resultera i allvarliga komplikationer så som 

diskriminering och kompromisser i omvårdnad. Festini, Focardi, Bisogni, Mannini och Neri 

(2009) har gjort en studie i Italien, där invandring och ett mångkulturellt samhälle är något 

relativt nytt. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser att vårda barn 

och föräldrar från andra länder. Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde svårigheter i 

och med detta. Det största hindret var språkbarriären även om många av sjuksköterskorna 

behärskade mer än ett språk. Andra problem som sågs var familjernas religioner, 

näringsintag samt personliga hygien.  Även uppfattningar och beteenden i samband med 

smärta upplevdes som ett problem. Det studien kom fram till var att en effektiv 

kommunikation är en väldigt viktig del för att kunna ge patienterna kulturellt kompetent 

vård och att utbildning inom transkulturell omvårdnad och kulturell mångfald är väldigt 

viktigt.   

  

2.6 Teoretiskt perspektiv 

Examensarbetet kommer att baseras på teoretikern Campinah-Bacote (2002) och hennes 

teori om ”Cultural competence: A model of care”.  

Campinha-Bacote (2002) anser att kulturell kompetens är en process, en ständig strävan 

efter att varje enskild patient oavsett kultur eller etnicitet ska kunna ges en så effektiv och 

rättvis vård som möjligt. Denna modell används som verktyg inom sjukvården för att kunna 

vårda patienter från alla kulturer och etniciteter. Modellen bygger på fem begrepp som är i 

ständig rörelse. Definitioner av begreppen: ”Kulturell medvetenhet” handlar om att ha en 

medvetenhet om olika kulturer, sin egen kultur och fördomar.  Att vara kulturellt medveten 

innebär att den egna kulturen utforskats ordentligt, att vårdaren tar hand om de fördomar 

den har om att alla människor inte är lika. Förekommer fördomar mot patienter som upplevs 
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som annorlunda i jämförelse med vårdaren på grund av att vårdaren inte är medveten om 

kulturella olikheter så innebär detta en risk för hälso- och sjukvården. ”Kulturell kunskap” 

handlar om att ha kunskap om olika kulturer och hur den påverkar människan. Det är viktigt 

som vårdare att förstå patientens världsbild då den avspeglar hur patienten tänker, tolkar och 

uppfattar sin sjukdom. Kulturell kunskap är något som hela tiden måste eftersökas och 

bibehållas för att ha en bra pedagogisk grund att stå på vid vårdande av andra kulturer och 

etniciteter. ”Kulturell färdighet” handlar om att ha erfarenheter och kunskap om olika 

kulturer. För att inneha kulturell färdighet är förmågan att ta till sig olika kulturer viktigt. Det 

är ett lärande om hur bedömningar på olika plan (bland annat fysiska bedömningar) ska 

utföras ur ett kulturellt perspektiv och utifrån det kunna se patientens behov. ”Kulturella 

möten” handlar om att våga möta människor från olika kulturer innan fördomar hinner 

skapas och att vårdaren visar ett engagemang för dessa patienter. Det är dock viktigt att 

tänka på att det krävs många möten med en specifik kultur för att få en god kunskap om 

kulturen.  Detta på grund av att det inom varje kultur finns en mängd etiska variationer. 

Kulturella möten handlar också om att kunna bedöma det språkliga behov en patient har, då 

tolkning med hjälp av anhöriga kan skapa missförstånd. ”Kulturell vilja” handlar om viljan 

att lära sig om kulturer och viljan att bli kulturell kompetent.  Att ha en kulturell vilja innebär 

att kulturella olikheter accepteras och att vara öppen för att vårda patienter från andra 

kulturer. Modellen kommer att användas i examensarbetet för att se hur sjuksköterskorna 

förhåller sig till modellen i vårdandet av patienter med bristande kunskap i svenska.  

 

2.7 Styrdokument och lagar 

Målet för hälso- och sjukvården är en vård på lika villkor och god hälsa för hela befolkningen. 

Vården skall ges med respekt för den enskilda människans värdighet och alla människors lika 

värde. Vården skall tillgodose patientens behov av behandling och trygghet och vården skall 

vara av god kvalité. Bevarandet av patientens integritet och ha respekt för patientens 

självbestämmande är av stor vikt, vården ska även utformas och genomföras tillsammans 

med patienten så långt det är möjligt. Informationen som ges till patienten ska vara anpassad 

till den enskilda individen (SFS 1982:763). 

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor går det att läsa om vikten av att sjuksköterskan 

ska kunna anpassa kommunikationen till varje enskild individ. Kommunikationen ska ske på 

ett respektfullt sätt och med empati. Sjuksköterskan ska även kunna ta reda på om patient 

och närstående förstår den givna informationen. Informationen ska kunna ges på sådant sätt 

att patienten känner trygghet och upplever välbefinnande (Socialstyrelsen, 2005). 

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod (2006) ska omvårdnaden ges på ett 

respektfullt sätt och inte påverkas av kultur, hudfärg, trosuppfattning, nationalitet eller 

etnicitet. 
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2.8 Problemformulering 

Kommunikationen är viktig i allt vårdande och bristande kunskaper i det svenska språket 

skapar en otrygghet och rädsla hos patienten. Tolk kan vara ett bra redskap men på en 

vårdavdelning är detta inte alltid möjligt att tillgå. I vårdandet med icke svensktalande 

patienter blir den icke- verbala kommunikationen mycket viktig. För att sjuksköterskan ska 

kunna förstå den icke- verbala kommunikationen krävs tid, kunskap och förståelse för detta. 

Språk och kultur är två saker som inte går att särskilja, vilket gör att sjuksköterskan behöver 

kunskap inom olika kulturer för att lättare kunna hantera de språkliga hindren som uppstår 

vid kommunikation med icke svensktalande patienter. Patienten kan uppleva känslan av att 

inte bli sedd och kommunikationssvårigheterna hindrar att en vårdrelation skapas. 

Delaktigheten blir för patienten näst intill obefintlig när behov och önskningar inte kan 

förmedlas. Problem är brister i kunskapen hos sjuksköterskor hur kommunikationen kan 

förmedlas till patienter som inte är svensktalande. Tidigare forskning har visat att det finns 

stora brister i kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter som inte talar samma 

språk. Detta blir en stor utmaning för sjuksköterskor och skapar oro och rädsla i vårdandet 

av dessa patienter. Brister i kommunikationen leder till svårigheter att göra patienten 

delaktig i vården. Det finns ett stort behov av ökad kunskap inom ämnet. Genom att intervjua 

sjuksköterskor om deras erfarenheter att vårda patienter med bristande kunskap i svenska, 

kan det ge en tydligare bild och mer kunskap i hur sjuksköterskan upplever situationen när 

språket brister. Sjuksköterskan behöver vara lyhörd och medveten om patientens kultur, 

våga möta nya kulturer, skaffa sig kunskap om olika kulturer, vara medveten om sin egen 

kultur och ha viljan att vara kulturell kompetent. Kan nyfikenhet från sjuksköterskans sida 

kopplas ihop med kulturell kompetens? Kan kulturell kompetens bidra till att patienten blir 

delaktiga i sin egen vård, då detta är något sjuksköterskan ska sträva efter idag. 

 SYFTE 3

Syftet är att belysa svenska sjuksköterskors kommunikation med icke svensk talande 

patienter på svensk vårdavdelning. 

 METOD 4

Examensarbetet baseras på en empirisk studie med kvalitativ ansats på grund av att det är 

kommunikation som ska belysas. Segesten (2006) beskriver att den kvalitativa metoden 

syftar på att få en djupare förståelse för individens erfarenheter och upplevelser. 
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4.1 Urval och datainsamling 

I detta examensarbete används intervjuer som grund för att kunna skapa en djupare 

förståelse för svenska sjuksköterskors kommunikation med icke svensktalande patienter. Det 

planerade urvalet var fem sjuksköterskor på vårdavdelningar i Mellansverige. Att begränsa 

urvalet till fem sjuksköterskor kändes nödvändigt då en semistrukturerad intervju med 

öppna frågor (bilaga 1) är tidskrävande och tiden är begränsad. En pilotintervju har gjorts för 

att se hur frågorna fungerade och för att träna intervjuteknik. Inklusionskriterierna för 

urvalet: Legitimerad sjuksköterska, med svenska som modersmål. Sjuksköterskan ska arbeta 

på en vårdavdelning där tolk inte alltid finns att tillgå och ha erfarenhet av att vårdat minst 

en icke svensktalande patient. Exklusionskriterierna för urvalet: Sjuksköterskor som inte har 

svenska som modersmål, sjuksköterskor som inte arbetar på en vårdavdelning och som inte 

har någon erfarenhet av att vårda en icke svensktalande patient.  

 

Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes en pilotintervju, detta för att kontrollera och 

se relevansen på planerade intervjufrågor samt för att se om frågorna behövde 

vidareutvecklas. Pilotintervjun utfördes med en sjuksköterska som skulle kunna ingå i 

studien. Pilotintervjun användes även för att öva intervjuteknik, intervjun spelades in för att 

se förhållningsättet under intervjun och om något behövde förbättras innan studien 

påbörjades. Enligt Eliasson (2013)  kan en pilotintervju ge svar på funderingar eller sådant 

som inte uppmärksammats när intervjufrågorna skrivits.  

Resultatet av pilotstudien visade att frågorna krävde en hel del eftertänksamhet då de 

upplevdes som djupa. I och med detta skickades intervjufrågorna ut till utvalda 

intervjupersoner innan intervjuerna skulle genomföras, så att intervjupersonerna fick 

möjlighet att läsa igenom frågorna och fundera över svaren. Något som även upptäcktes 

under pilotintervjun var att följdfrågor var viktiga för att kunna besvara syftet, utökning av 

frågorna i intervjuguiden har därför gjorts (bilaga 1). Enligt Eliasson (2013) är det viktigt att 

vara öppen för synpunkter som kan förbättra frågornas relevans så att frågorna ger svar på 

det som ska undersökas.   

Kontakt med enhetscheferna togs per mail, med mailet bifogades informationsbrev som 

förklarade syftet med studien. Efter godkännande skickades ett informationsbrev (HVV 2.2.-

121/14) till enhetschefen där denne bads vidarebefordra mailet eller ta personlig kontakt med 

sina sjuksköterskor för förfrågan om intresse och deltagande i studien. Dessutom skickades 

informationsbrev till deltagarna (HVV 2.2.-121/14 ) och sjuksköterskorna som var 

intresserade av studien tog kontakt med författarna av examensarbetet per telefon eller via 

mail. Vid kontakt med intresserad sjuksköterska gavs muntlig information om studien och 

tid för intervjun bokades.  Några dagar innan intervjun skickades intervjufrågorna ut för att 

det under pilotintervjun framkom att detta behövdes. Intervjuerna har författarna till studien 

gjort tillsammans och har turats om att vara intervjuledare. Vid intervjuerna fanns 

intervjuguiden som stöd (bilaga 1). Intervjuguiden innehöll 13 frågor och följdfrågor ställdes 

under intervjun. Intervjuerna tog cirka 30 minuter och genomfördes på sjuksköterskornas 

arbetsplats i ett enskilt rum eller på annan plats vald av sjuksköterskorna. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades ordagrant 
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4.2 Genomförande och dataanalys 

Analysen som använde var en beskrivning av innehållsanalysen enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Metoden är lämpad för obearbetat material och därför valdes 

innehållsanalysen då det var intervjuer som skulle analyseras. Metoden går ut på att först 

läsa igenom intervjuerna flera gånger var för sig för att få en helhets uppfattning av 

intervjuerna. Därefter tas meningsbärande enheter ur texten vilket är meningar eller delar av 

meningar som svarar på syftet. Sedan kondenseras de meningsbärande enheterna vilket 

innebär att överflödiga ord tas bort utan att innehållet förändras. Därefter namnges de 

kondenserade meningsbärande enheterna med koder. En kod är ett eller flera ord som ger en 

kort beskrivning av den meningsbärande enhetens innehåll. Koderna delas sedan in i 

underkategorier efter likheter och skillnader som därefter delas in i kategorier efter 

gemensam innebörd (Graneheim & Lundman, 2004).  

Analysen började med en genomläsning av det transkriberade materialet, de fem 

intervjuerna lästes igenom två gånger, det skedde enskilt. I varje intervju markerades 

meningsbärande enheter som kunde svara på syftet, även detta gjordes var för sig. Varje 

intervju analyserades till en början enskilt, då meningsbärande enheter togs ut och fördes in i 

en tabell.  I tabellen kondenserades de meningsbärande enheterna för att sedan kodas. 

Samtliga 135 koder från alla enskilda intervjuer skrevs ner på separata lappar som sedan 

lades ut för att få en bättre översikt över materialet.  Koderna sorterades efter likheter och 

skillnader som bildade 11 underkategorier, vilka slutligen sammanfattades i fem kategorier: 

Sjuksköterskans förhållningssätt, svårigheter i vårdandet, sjuksköterskans tillvägagångssätt 

vid kommunikation, anhörigas roll vid kommunikation och behov av kulturell kompetens. 

Tabell 1. Utdrag från genomförd analys  

Meningsenheter Kondenserad 
meningsenhet 

Kod  Underkategori Kategori 

”det ska helst vara 
någon utanför som 
inte känner 
patienten så, så att 
dom inte säger det 
dom tror att 
patienten vill eller 
som dom vill 
liksom.” (ssk2) 

helst ska det 
vara någon som 
inte känner 
patienten, så 
dom inte säger 
det dom tror att 
patienten vill 
eller som dom 
vill 

Oberoende 
tolk 

Behov av tolk Sjuksköterskans 
tillvägagångssätt 
vid 
kommunikation 

”Ibland får man 
försöka ta vissa 
ord som översätts 
på ett papper, dom 
vanligaste som att 
gå på toaletten, är 
du hungrig? 
Törstig? Eeh så att 
man har bara dom 
så kan dom peka 
liksom.” (ssk5) 

Försöka ta de 
vanligaste orden 
och översätta på 
ett papper, så 
att de kan peka 
på dom 

översättning 
av vanliga ord 

Hjälpmedel att 
använda vid 
kommunikation 

Sjuksköterskans 
tillvägagångssätt 
vid 
kommunikation 
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4.3 Etiskt övervägande 

Författarna av examensarbetet fick tillstånd från HVV´s etiska kommitté (HVV 2.2.-121/14) 

att genomföra studien samt godkännande från enhetschefer på aktuella vårdavdelningar där 

sjuksköterskorna skulle kontaktas. Vetenskapsrådet 2002 tar upp etiska riktlinjer som ska 

följas vid forskning. Hänsyn ska tas till fyra huvudkrav, informationskravet handlar om att 

deltagarna får information om syfte och vad studien innebär samt att deltagandet är frivilligt. 

Samtyckeskravet handlar om att deltagaren själv bestämmer över sin medverkan och kan när 

som helst utan skäl avbryta intervjun. Konfidentilitetskravet handlar om att alla deltagare 

och all insamlad data ska behandlas anonymt och oåtkomligt för andra. Nyttjande kravet 

handlar om att insamlad data endast får användas till studien (Vetenskapsrådet, 2002). I 

detta examensarbete har hänsyn tagits till dessa etiska riktlinjer. 

Vid förfrågan om deltagandet i studien informerades sjuksköterskorna om syftet med studien 

skriftligt, och muntligt samt om bakgrunden till examensarbetet. Sjuksköterskorna 

informerades även om att deras deltagande var helt frivilligt och att de fick avbryta intervjun 

när som helst utan att ange skäl. Dessutom informerades de om att intervjun skulle spelas in, 

transkriberas ordagrant och att intervjuutskrifterna skulle sparas på ett USB-minne och inte 

på datorns hårddisk. De informerades dessutom om att all information kommer att förvaras 

oåtkomligt för obehöriga, endast skribenterna, handledarna, slutseminarieledare samt 

examinator kommer att ha tillgång till datamaterialet. En samtyckesblankett skrevs på av 

sjuksköterskorna innan intervjun påbörjades. Då eventuella etiska problem kan dyka upp, 

som exempelvis att intervjun kan väcka känslor om tidigare negativa erfarenheter av att 

vårda icke svensk talande patienter, planerades vissa åtgärder. Om detta skulle uppstå, 

planerades åtgärder för att minimera dessa risker, tillexempel genom att byta inriktning på 

de frågor som kan upplevas känsliga och att tydligt informera deltagaren om att namn på 

sjuksköterskor samt platser avidentifieras. Sjuksköterskorna kommer få namn som ssk1-ssk5 

detta i slumpvis ordning, så att deras identitet inte kan kopplas till individen. Insamlad data 

används endast till studien och materialet kommer att sparas tills examensarbetet är godkänt 

och publicerats Därefter kommer allt datamaterial att raderas och kasseras. Studien kommer 

offentliggöras som examensarbete vid Mälardalens högskola samt som en presentation till 

den verksamhet som är intresserad av intresseområdet.  

    RESULTAT 5

Examensarbetets resultat utgår från kategorierna som framkom i analysen: Sjuksköterskans 

förhållningssätt, svårigheter i vårdandet, sjuksköterskans tillvägagångssätt vid 

kommunikation, anhörigas roll vid kommunikation och behov av kulturell kompetens. 

Kategorierna med tillhörande elva underkategorier kommer redovisas i resultatet. 
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Tabell 2.  Kommunikation med icke svensktalande patienter på svensk vårdavdelning 

KATEGORIER UNDERKATEGORIER  
Sjuksköterskans förhållningssätt Att vara öppen och lyhörd 

Att bemöta med respekt 
Svårigheter i vårdandet Känslan av otillräcklighet  

Konsekvenser vid bristande kommunikation 
Sjuksköterskans tillvägagångssätt vid 
kommunikation 

Icke verbal kommunikation  
Hjälpmedel att använda vid kommunikation 
Att använda tolk 

Anhörigas roll vid kommunikation  Anhöriga som en länk mellan sjuksköterska 
och patient 
Anhöriga som tolkar 

Behov av kulturell kompetens  Kulturens betydelse vid kommunikation 
Behov av utbildning 

 

5.1 Sjuksköterskans förhållningssätt 

Det visade sig att sjuksköterskorna var överens om att för att kunna kommunicera med icke 

svensktalande patienter var öppenhet och bemötande en central del i vårdandet av dessa 

patienter. Att vara öppen i sinnet och kunna bemöta olikheter var en central del.  

5.1.1 Att vara öppen och lyhörd 

Samtliga sjuksköterskor beskriver vikten av att vara lyhörd och observant på mer än vad det 

verbala språket kan uttrycka. En sjuksköterska beskriver vikten av att kunna läsa mellan 

raderna, det är inte alltid det som sägs som patienten vill förmedla. Vissa av sjuksköterskorna 

beskrev att de var mer observanta på symtom och observerade miner, kroppsuttryck och 

känslouttryck på ett mer uppmärksammat sätt ”Oftast så ser man att det är någonting som 

inte är bra det kanske är ledsna och gråter man ser att den har ont”(ssk2). Flertal 

sjuksköterskor beskrev att med tiden skapas en öppenhet att kunna läsa av patienten, bland 

annat genom att kunna läsa av ansiktsuttryck och se om patienten förstår. En sjuksköterska 

beskriver att det är viktigt att försöka förstå patientens personliga förmåga och tidigare 

referensram. Något som sjuksköterskorna beskrev som öppenhet var även att ta reda på 

patientens bakgrund och livsberättelse för att kunna skapa sig en helhets bild och större 

förståelse för patienten. En sjuksköterska beskrev att sjuksköterskorna visade ett större 

engagemang än patienterna för att verkligen göra sig förstådda och att försöka prata trots 

språkbrister” Det känns som, som att det är vi som jobbar som mer försöker att verkligen 

prata eller försöker gör oss förstådda liksom.”(ssk1). En annan sjuksköterska betonade att 

kreativitet är en viktig del i vårdandet av dessa patienter, att våga och vilja hitta nya sätt i 

mötet mellan sjuksköterska och patient” Man behöver vara lite kreativ och försöka hitta nya 

sätt”(ssk5). 
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5.1.2 Att bemöta med respekt 

Sjuksköterskorna belyste att det var viktigt att bemöta olikheter hos patienterna att varje 

möte ska ske utifrån den enskilda individen och att dessa patienter ska bemötas med respekt 

”Eftersom det blir mer och mer av dessa patienter i vården och det handlar mycket om att 

respektera den enskilda individen och tänka hur ska jag bemöta just den här 

personen”(ssk3). Sjuksköterskorna benämnde att mötet med dessa patienter ofta är 

tidskrävande, vilket kan ge upphov till delade känslor. Vissa av sjuksköterskorna beskrev att 

tiden med dessa patienter är extra viktig då den verbala kommunikationen inte fungerar för 

att kunna ge patienten en större möjlighet till förståelse ”Det tar ju tid att försöka förstå och 

göra sig förstådd”(ssk5). En sjuksköterska beskrev att det fanns olika attityder inom sin 

arbetsgrupp att vårda dessa patienter och att hur bemötandet av dessa patienter är väldigt 

individuellt hur sjuksköterskan går tillväga. En sjuksköterska beskrev att vid bemötande med 

dessa patienter var det viktigt att vara vänlig, tillmötesgående, lyssna in och att visa att 

sjuksköterskan gör sitt bästa av situationen ” Men man får väl ändå visa att man gör allting 

man kan för att man ska förstå”(ssk1). Flertal sjuksköterskor poängterar att trots 

kommunikationssvårigheter är det viktigt att bjuda in till samtal och visa att tiden finns, för 

att patienten ska förstå sin sjukdom och förstå varför de vårdas och vad det är sjuksköterskan 

ska göra.   

5.2 Svårigheter i vårdandet 

Samtliga sjuksköterskor beskrev att vårdandet av patienter med bristande kunskap i svenska 

innebar svårigheter. Sjuksköterskorna beskrev många känslor som uppkom i vårdandet och 

det visade sig att konsekvenser i vårdandet var ofrånkomligt.  

5.2.1 Känslan av otillräcklighet 

Sjuksköterskorna var överens om att känslan av otillräcklighet var något som var svårt att 

undvika.  En del sjuksköterskor beskrev otillräckligheten som en känsla av att inte kunna ge 

lika god vård och upprätthålla en god vårdkvalité ”omvårdnadsmässigt tycker jag det är jätte 

stora skillnader och vården blir inte lika god”(ssk4). Medan andra menade att vården blev 

lika god och säker för patienten. Några sjuksköterskor beskrev återkommande känslor av 

frustration i vårdandet. Att inte kunna förmedla sin kunskap eller veta om rätt budskap gått 

fram skapade en känsla av förtvivlan ”Alltså man pratar med en patient och man går ut och är 

helt förtvivlad att man känner att man inte når fram som man ska” (ssk1). Sjuksköterskorna 

tog upp vikten av tid i vårdandet av dessa patienter, känslan av att inte räcka till då det är 

tidskrävande och svårt att förstå och vårda dessa patienter. Några sjuksköterskor beskrev 

även stress i vårdandet när förståelsen från både patient och sjuksköterskan saknas. Ett fåtal 

sjuksköterskor beskrev en känsla av rädsla vid kommunikationen, mycket berodde på 

osäkerhet i hur kommunikationen med patienterna ska gå till, vilket kunde leda till att 

situationen undveks ”Ibland så väljer man att skicka in någon annan man kanske drar sig för 

att ja alltså ja jag springer ju inte dit det gör jag inte” (ssk5). En sjuksköterska beskrev att det 

uppkom en annorlunda känsla i att vårda dessa patienter, även en känsla av uppgivenhet och 
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otillräcklighet uppstod, viljan att göra mer fanns men beskrevs som svår ”Det är ju jätte svårt 

när man inte kan tala om vad som sker, för man vill ju”(ssk3). 

5.2.2 Konsekvenser vid bristande kommunikation 

Sjuksköterskorna belyste att det var svårt att undgå konsekvenser i vårdandet då brist på 

förståelsen mellan sjuksköterskan och patient utgjorde hinder i vårdandet. En sjuksköterska 

poängterade en sådan enkel sak som att patienten ringer på klockan och vid ankomst till 

rummet är det svårt att veta vad det gäller ”patienten kan inte framföra sin vilja och jag 

förstår inte vad patienten vill” (ssk4). En annan sjuksköterska poängterade att det finns en 

vilja att kunna prata med patienten, men att det blir en konsekvens när det inte fungerar, då 

talet är ett viktigt och bra kommunikationssätt 

      

       det blir ju ett problem alltså om man, man vill ju kunna prata med alla sina patienter  

       och även om patienten kan svenska men inte kan prata och det är ju också ett problem    

       och så för talet är ju ett bra kommunikationssätt (ssk1). 

 

Sjuksköterskorna beskriver att de inte kan försäkra sig om att patienten förstår den givna 

informationen, som fortsatt behandling och medicinering vilket kan leda till allvarliga 

konsekvenser” jag kan ju aldrig försäkra mig om att patienten förstått, så man vet ju inte 

egentligen vad patienten förstått av det jag förmedlat”(ssk1). En konsekvens som nämndes 

var att bristande information kan leda till att patienten inte är observant på symtom och att 

patienten inte förmedlar symtomen som uppstått. Flertal sjuksköterskor såg den bristande 

kommunikationen som ett hinder för att kunna skapa sig en helhetsbild av patienterna, vilket 

kunde leda till omvårdnadsmässiga skillnader och längre vårdtid. En del sjuksköterskor 

ansåg att en av konsekvenserna var att det inte gick att göra patienterna delaktiga i sin egen 

vård ”Nej förstår man inte varandra, eller alltså då är det nästan omöjligt att göra de 

delaktiga” (ssk5). En annan konsekvens var att inte kunna avgöra patientens smärtupplevelse 

med avseende på grad av smärta och smärtlokalisation. En sjuksköterska berättade att det är 

svårt att vårda dessa patienter när vetskapen om hur mycket svenska de kan saknas, då blir 

det även svårt att nå fram till patienterna ”Det är ju svårt att ge en bra vård när man inte vet 

hur mycket svenska dom kan”(ssk1). Flera sjuksköterskor berättade att det aldrig går att 

försäkra sig om att det sjuksköterskan förmedlar till patienten verkligen förståtts, då 

patienten ofta uppger att den förstår trots att den inte gör det ”Ofta kanske dom säger att 

dom förstår, fast sen förstår man att dom inte förstått det jag förmedlat”(ssk3). 

Sjuksköterskorna ansåg att när problem med kommunikationen uppstår kan inte patientens 

vilja framgå i samma utsträckning, vilket kan leda till ytterligare konsekvenser. En 

sjuksköterska poängterade att i vårdandet av dessa patienter handlar det mest om att göra 

det primära och resten får åsidosättas ”Alltså om jag träffar en patient som inte kan språket, 

då försöker man ändå hålla fokus på det allra viktigaste och sen får vi liksom åsidosätta det 

psykiska”(ssk5). 
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5.3 Sjuksköterskans tillvägagångsätt vid kommunikation  

Sjuksköterskans tillvägagångsättet vid kommunikation med patienter med bristande kunskap 

i svenska visade sig ha många likheter men även skillnader. Tillvägagångssättet var väldigt 

individuellt och skilde sig mellan olika vårdavdelningar. Ickeverbala kommunikationen 

visade sig vara den centrala delen i tillvägagångssätten, hjälpmedel av olika slag fanns men 

användandet var begränsat. Även tolk kom på tal vid flertal tillfällen, men hur tillgången och 

användandet av tolk såg ut skilde sig åt.  

5.3.1 Ickeverbal kommunikation  

Sjuksköterskorna var överens om att den ickeverbala kommunikationen var det första som 

användes i mötet med dessa patienter. Kroppsspråket var det huvudsakliga som användes på 

olika sätt, varje sjuksköterska hade sitt eget sätt att gå tillväga ”Var och en har väl sin egen idé 

om hur man kan använda kroppsspråket”(ssk1) ”man kan ju kommunicera väldigt mycket 

med kroppsspråket” (ssk2).  Flertal sjuksköterskor visade under intervjun hur just deras 

kroppsspråk kunde se ut i vårdandet, det var exempelvis medicin huttar, de visade på 

kroppen vilken del medicinen var avsedd för och symtom som kräkningar.  Samtliga 

sjuksköterskor använde händer, teckenspråk och gester. En sjuksköterska berättade att rita 

bilder var ett sätt som användes” Jag brukar rita bilder som patienten och jag kan peka på 

som enkla saker som toa, dricka och medicin”(ssk1). Vad som är ickeverbal kommunikation 

tolkades på olika sätt. En del sjuksköterskor kopplade det till att lyssna och visa lugn med 

andra till att vara observant på signaler av olika slag, som att lyssna på patientens tonfall och 

se uttryck som patienten uttrycker istället för ord ”Men när den delen som när språket 

försvinner så får man ta till andra sätt då och försöka läsa av kroppen”(ssk4). 

5.3.2 Hjälpmedel att använda vid kommunikation 

Hjälpmedel var något som alla sjuksköterskor nämnde. En del sjuksköterskor ansåg att 

användandet var bristfälligt ” Vi är nog dåliga på att ta reda på om hjälpmedel finns på just 

deras språk, så där brister man ju” (ssk4). Några sjuksköterskor beskrev vilka tillgångar på 

hjälpmedel som fanns, det fanns allt från pektavlor och broschyrer på olika språk till bilder 

och andra hjälpmedel som blädderblock som innehöll både mat och symtom bilder ”Vi har en 

pektavla, nån sån här blädderblock och olika broschyrer på några språk”(ssk1). Vissa 

sjuksköterskor använde enkla svenska ord och enkla frågor i form av ja och nej frågor på 

svenska. Flertal sjuksköterskor använde även engelska som ett hjälpmedel. En sjuksköterska 

berättade att översättning av enkla ord till patientens språk, som patienten kunde peka på 

kunde fungera som ett hjälpmedel i vårdandet. Något som framkom av sjuksköterskorna var 

att de saknade lättillgängligt material, som exempelvis bildkort i fickformat ”bildkort något 

man enkelt kan ha i fickan, som man kan bära med sig” (ssk4) och redan framtaget material 

då tiden för eftersökning är begränsad.  
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5.3.3 Att använda tolk 

Sjuksköterskorna var överens om att tolk är ett viktigt redskap i vårdandet. Enligt 

sjuksköterskorna var tillgång till tolk begränsad, skillnader framkom mellan sjukhus och 

avdelningar. En sjuksköterska ansåg att tolk löser språkproblemen ”så fort man har fått tag i 

en tolk så löser man språkproblemen”(ssk2), medan andra inte kände tillit för tolkarna. 

Tillgången att få tolk är begränsad till vardagar och oftast dagtid ”Naturligtvis en tolk om 

man får tag på någon” (ssk3). En sjuksköterska beskrev att den bristande tillgängligheten till 

tolk kunde leda till att patienterna kunde få vänta upp till ett dygn innan de kunde vara 

delaktiga i sin egen vård. Enligt sjuksköterskorna så är telefontolk oftast det som finns att 

tillgå, men önskan finns att tolk på plats skulle vara mer tillgängligt. Telefontolk ansågs som 

ett stort problem med sprakande telefoner och att inte kunna se individen när denne skulle 

tolka” Telefontolk är det vi kan få och det är svårt när man inte ser individen som ska 

tolka”(ssk3). En sjuksköterska ifrågasatte om det ens fanns resurser att få tolk på plats. 

Skillnader i dialekter och språk utgjorde stora problem när tolk skulle bokas, vilket i vissa fall 

ledde till att tolk inte beställdes. Samtliga sjuksköterskor ansåg att tolk var nödvändigt i den 

medicinska biten, medan vissa ansåg att även inom omvårdnaden så underlättar det med tolk 

för att kunna få en bild av hur patienten vill tas om hand, om omvårdnaden ska skötas av en 

man, kvinna eller anhörig. Även vikten av att få reda på vilka behov just den här patienten 

har, underlättas med hjälp av tolk. Sjuksköterskorna poängterade vikten av att använda en 

oberoende tolk, detta för att verkligen kunna försäkra sig om att det som ska förmedlas blir 

korrekt ”En oberoende tolk är önskvärt för att informationen ska bli rätt”(ssk2). 

En del sjuksköterskor tog upp att personal med annat modersmål användes för att tolka, 

detta ansågs av en del som ett problem då de inte visste vad som framgick och om viktig 

information gick förlorad ”Hon är så lojal mot alla så då tänker jag att det kan försvinna 

något på vägen och hoppas att det inte är något viktigt”(ssk5). Andra ansåg att i det akuta 

skedet kunde personaltolk fungera bra för att få en bild över situationen. Sjuksköterskorna 

var överens om att personaltolk kan användas i omvårdnadsbiten, men i det medicinska 

måste en professionell tolk användas. En sjuksköterska berättade att de tog hjälp av personal 

från andra avdelningar som kunde språket, för att tolka enklare saker ”Man kan ta hjälp av 

nån personal som pratar det språket som kan hjälpa till med lättare saker”(ssk1).  

5.4 Anhörigas roll vid kommunikation 

Gemensamt för alla sjuksköterskor var vikten av anhöriga, för att underlätta 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten. Anhöriga ansågs som en stor 

trygghet för både patienten och sjuksköterskan för att kunna ge en så optimal vård som 

möjligt.  

5.4.1 Anhöriga som en länk mellan sjuksköterska och patient 

Sjuksköterskorna ansåg att anhöriga är en viktig del i mötet med patienter med bristande 

kunskap i svenska ”Anhöriga är jätte viktiga faktiskt, då vill man ju att anhöriga ska vara 
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här”(ssk1). Sjuksköterskorna ansåg även att anhöriga var till stor hjälp med att kunna 

förmedla det patienten ville framföra, men även att sjuksköterskan genom den anhöriga 

kunde förmedla sitt budskap” Den mesta informationen får man ju av anhöriga till patienten, 

men även jag som sjuksköterska kan ju förmedla information jag har genom anhörig” (ssk2). 

En sjuksköterska berättade att skapandet av en vårdrelation snarare skapades till de anhöriga 

istället för patienten för att kunna länka i mellan patienten och sjuksköterskan. Några 

sjuksköterskor var överens om att de var mer frikostiga med anhöriga till dessa patienter då 

de ansågs ha en viktig roll i vårdandet. Sjuksköterskorna beskrev anhöriga som behärskade 

det svenska språket som en trygghet för patienten men även för sin egen del för att kunna ge 

en bra vård ” Anhöriga kan hjälpa till att tolka så vi förstår varandra, det skapar 

trygghet”(ssk5). Ett fåtal sjuksköterskor belyste att anhöriga emellanåt tog över för patienten 

trots att patienten kunde göra sig delvis förstådd, vilket kunde leda till problem i vårdandet 

då det är den enskilda individen som ska bestämma.   

5.4.2 Anhöriga som tolkar 

Att tolka genom anhöriga var vanligt förekommande men detta sågs både som en tillgång och 

som ett problem. Ett flertal sjuksköterskor beskrev anhöriga som osäkert när de tolkar då de 

inte kan försäkra sig om att budskapet blir rätt eller om den anhöriga säger det den tror 

patienten vill alternativt den anhörigas åsikt ”Anhöriga blir ju en stor del i det hela, men 

samtidigt vet man ju inte hur sannerligen anhöriga får fram rätt budskap”(ssk3). Dilemmat 

sjuksköterskorna såg var att anhöriga filtrerade informationen åt båda hållen. Flera av 

sjuksköterskorna berättade att tolkning kan ske tillsammans med anhöriga vilket 

sjuksköterskan beskrev som en stor tillgång ”Kan man inte få tag i tolk kan anhöriga hjälpa 

till, det är en tillgång”(ssk4). Vissa sjuksköterskor beskrev att om tolk inte fanns att tillgå och 

om anhöriga med svenska kunskaper inte fanns på plats, kontaktades anhöriga över telefon 

för att få hjälp med tolkning. 

5.5 Behov av kulturell kompetens  

Sjuksköterskorna beskrev att kunskap och förståelse inom olika kulturer är viktigt. Det 

handlar även om att kunna relatera till kulturella skillnader. Medvetenhet och vilja inom 

kulturer är andra centrala begrepp som sjuksköterskorna belyste. Utbildningsmässigt 

beskrevs stora brister och önskan om mer utbildning inom olika kulturer fanns.  

5.5.1 Kulturens betydelse vid kommunikation  

Sjuksköterskorna var klara med att kultur är något som är väldigt svårt, men det handlar 

mycket om att vara medveten om olika kulturer. Sjuksköterskorna betonade även vikten av 

att kunna se olikheterna och acceptera andra kulturer ”man är medveten om att det ser olika 

ut i olika kulturer” (ssk2). Sjuksköterskorna beskrev att det är viktigt att inse kulturens 

betydelse för individen och att den är djupt rotad och att hela patientens värld kan vara 

byggd kring den. Några sjuksköterskor tog upp att missförstånd kan uppstå när 
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sjuksköterskan inte har vetskap om vilken kultur patienten har. En sjuksköterska beskrev att 

det kändes som ”övergrepp” på patienten då sjuksköterskan inte visste vad som var rätt eller 

fel på grund av kulturen ”Man vet ju inte vad som är rätt eller fel det kan kännas som ett 

övergrepp när man inte vet om kulturen”(ssk1). En del sjuksköterskor beskrev att det blir 

mycket mer runt patienter från en annan kultur då vårdandet ska anpassas till den enskildes 

kultur, vissa kunde uppleva det som att dessa patienter särbehandlades på grund av detta. 

Enligt sjuksköterskorna handlar det mycket om att vilja och att förstå individens behov 

utifrån dennes kultur. Samtidigt behöver sjuksköterskan vara observant på att kulturer kan 

skilja sig åt inom samma grupp, det är viktigt att inte generalisera patienterna utan kunna 

möta individen och kunna vårda alla patienter ”Jag tror man måste vara ganska öppen i 

sinnet för att det finns olika kulturer” (ssk3). Flera sjuksköterskor berättade att det inte går 

att veta allt om alla kulturer, men att viljan oftast finns att ta reda på information om 

individens kultur ” Vi har ju en del böcker som man kan titta i om olika kulturer”(ssk2). 

Sjuksköterskorna nämnde att frågor väcktes vid omvårdnaden då skillnaden i kulturerna är 

stora och det finns många seder att ta tillvara på, vilket oftast visade sig vid patientens 

bortgång.  

5.5.2 Behov av utbildning 

Flertal sjuksköterskor påtalade att grundutbildningen till sjuksköterska var bristfällig inom 

kultur ”Jag tror vi inte hade något i grundutbildningen, men med tanken på hur det utvecklar 

sig och hur många mixar av kulturer så skulle det behövas tas upp mer”(ssk1). En 

sjuksköterska ansåg att kunskap inom olika kulturer är något sjuksköterskan lär sig genom 

erfarenhet och att utbildningen inte kunde ge mer kunskap inom ämnet. Flertal 

sjuksköterskor ansåg att samhället blir mer mångkulturellt och att utbildningen behöver 

lägga mer fokus på det kulturella ” Sen utbildningsmässigt har jag inte med mig någonting i 

princip när jag tänker efter, jag läste olika vård alltså hur man lärde ut vård och sådär men 

var kom kulturen in?”(ssk5). En sjuksköterska poängterade att litteraturen i utbildningen ger 

en bild av hur det ska se ut, men verkligheten ser annorlunda ut än den perfekta bilden. En 

del sjuksköterskor kände tvivel på sin kunskap av att just vårda dessa patienter ” Jag tycker 

inte jag kan få fram min kunskap och liksom vårda på det sättet jag vill” (ssk4). Mycket 

berodde på att utbildningen är bristfällig inom ämnet, vilket resulterade i osäkerhet i 

vårdandet. 

 DISKUSSION  6

I diskussionsavsnittet presenteras resultatdiskussionen där resultatet som framkommit 

diskuteras mot tidigare forskning. Även det teoretiska perspektivet som används i 

bakgrunden kommer diskuteras. Sedan diskuteras metodvalet och dess relevans för 

examensarbetet. Diskussionsavsnittet avslutas med en etikdiskussion där de etiska 

övervägandena på examensarbetets genomförande diskuteras.  
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6.1 Resultatdiskussion   

I resultatet beskrivs sjuksköterskornas kommunikation med icke svensktalande patienter. 

Det framkom även hur sjuksköterskan kan gå tillväga i kommunikationen och vilken roll 

anhöriga har vid kommunikationen. Även vikten av att veta skillnader i olika kulturer var 

viktigt för att kunna kommunicera med icke svensktalande patienter. Detta kan användas för 

att reflektera över sitt eget vårdande och bemötande med icke svensktalande patienter. 

Genom tidigare forskning och i resultatet beskrev sjuksköterskorna att det är både svårt och 

att de känner otrygghet i vårdandet av dessa patienter. Examensarbetet kan ge en större 

förståelse hur det upplevs att vårda dessa patienter och att användandet av hjälpmedel borde 

användas mer för att kunna ge en så god och säker vård som möjligt.  

I resultatet framkom att som sjuksköterska är det viktigt att vara lyhörd och observant på 

patientens uttryck som känslor, kroppsspråk och miner. I vårdandet ska sjuksköterskan 

kunna bemöta olikheter och mötet ska ske utifrån den enskilda individen och vården ska ges 

med respekt. Resultatet visar likhet med ICN´s etiska kod (2006)  om att patienten ska ses 

som en enskild individ och vården ska inte påverkas av patientens kultur eller bakgrund. 

Resultatet kan även kopplas till hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) att målet är att ge 

lika vård som är anpassad till den enskilda individen, vården skall ges med respekt för 

individen och vara av god kvalité. Dock framkom det i resultatet att god vårdkvalité inte alltid 

kunde säkerställas. När patienten inte kan kommunicera på grund av brister i det svenska 

språket och när tolk inte fanns att tillgå, så kunde patienten inte göras delaktig i sin egen vård 

och kunde inte framföra sin vilja, vilket kan tänkas försämra vårdkvalitén. Detta kan kopplas 

till hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som tar upp vikten av delaktighet i vårdandet.  

I resultatet beskrev sjuksköterskorna en känsla av otillräcklighet när 

kommunikationssvårigheter uppstod och sjuksköterskan kände sig säkert missnöjda över 

inte kunna göra patienterna delaktiga i vården. Under hela examensarbetets gång har 

författarna reflekterat över hur vårdandet av patienter med bristande kunskap i svenska 

skulle kunna göras delaktiga i sin egen vård. Detta behandlas i hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763). Att ta sig tiden, att våga och att använda hjälpmedel som finns anser 

författarna till examensarbetet som viktigt för att skapa delaktighet. För att kunna skapa 

delaktighet krävs även viljan och intresse av att ta reda på vad just den här patienten har för 

behov och önskningar, vilket anses bidra till bättre vård och att patienten kan göras delaktig i 

vården. 

I resultatet framkom vikten av att acceptera och se olikheterna i olika kulturer, ha vilja och 

förståelse utifrån individens behov och att inte generalisera patienten, utan kunna möta 

individen och kunna vårda alla patienter oavsett kultur. Detta kan kopplas till Campiha- 

Bacote (2002) som beskriver ”kulturell medvetenhet” som att vara medveten om olika 

kulturer, sin egen kultur och inte låta sig påverkas av eventuella fördomar. Även att ha 

”Kulturell vilja” beskrivs som viljan att acceptera och att vara öppen för att vårda andra 

kulturer och även viljan att lära om olika kulturer. I resultatet framkom även att missförstånd 

kunde uppstå när sjuksköterskan inte kände till patientens kultur. För att minimera dessa 

risker kan Campinha- Bacote (2002) begrepp ”kulturell färdighet” användas, som handlar 

om att ha erfarenhet och kunskap om olika kulturer och utifrån kulturen se patientens behov 

och utföra bedömningar ur ett kulturellt perspektiv. 
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Tidigare forskning visar i likhet med resultatet att sjuksköterskorna såg svårigheter i 

vårdandet med patienter som inte talade samma språk som sjuksköterskorna(Gerrish m.fl., 

2004; Nielsen m.fl.,2009; Festini m.fl.,2009).  Det framkom även i detta examensarbete att 

känslan av otillräcklighet, frustration och förtvivlan uppkom när förståelsen från både 

patienten och sjuksköterskan brister.  Känslan av att inte kunna ge lika god vård och 

säkerställa en lika god vårdkvalité till patienter med bristande kunskap i svenska beskrevs 

när inte samma språk talades. I likhet med tidigare forskning av McCarthy m.fl.(2013)  

beskrevs att sjuksköterskorna såg det som en utmaning att vårda patienter som inte talar 

samma språk, sjuksköterskorna tvivlade på att de kunde göra en rättvis bedömning och att de 

kunde säkerställa vårdkvalitén. Det som författarna till examensarbetet tidigare befarat om 

att delaktigheten och att vårdkvalitén inte blir lika god och säker för dessa patienter har 

visats sig vara ett faktum, vilket skapar en otrygghet inför det kommande yrket som 

sjuksköterska. En strategi författarna till examensarbetet funderat på är att vara väl 

medvetna om att olikheter finns inom olika kulturer och att söka kunskap om olika kulturer 

då kulturer ofta är väldigt skiftande. Även att ha som mål att ta vara på de hjälpmedel som 

redan finns och utnyttja de för att kunna ge en rättvis och god vård.  

Resultatet visar även att i mötet med icke svensktalande patienter är anhöriga en viktig del, 

dels att patienten genom den anhöriga kan förmedla sin vilja och att sjuksköterskan känner 

trygghet. Detta för att kunna ge en bra vård då anhöriga fungerar som en länk mellan 

patienten och sjuksköterskan. I tidigare forskning av Gerrish m.fl. (2004) framgår likheter 

att sjuksköterskorna känner trygghet i anhöriga.  Resultatet visade att detta ledde till att de 

var mer frikostiga med anhöriga till dessa patienter då de ansågs ha en viktig roll i vårdandet. 

Att anhöriga har en stor del i kommunikationen med icke svensktalande patienter är något 

som författarna redan innan examensarbetet hade erfarenhet av. Tidigare erfarenheter som 

författarna av examensarbetet hade om att patientsäkerheten sattes på spel med anhöriga 

som tolkade kan kopplas till tidigare forskning och även till viss del till resultatet. Detta gör 

att författarna har som mål att i den mån det går använda professionell tolk istället för 

anhöriga som tolkar. Önskvärt vore att alla sjukhus skulle ha samma tillgång till tolk och att 

sjuksköterskorna tog sitt ansvar att beställa tolk när kommunikationen brister. 

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) beskriver 

att kommunikationen ska anpassas till varje enskild individ. I resultatet framkom att den 

ickeverbala kommunikationen vara den centrala delen i tillvägagångsätten, kroppsspråket 

var det huvudsakliga som användes. Händer, teckenspråk och gester användes flitigt, även att 

vara mer observant på vad patientens kroppsspråk signalerade var viktigt i 

kommunikationen med icke svensktalande patienter. Att använda ickeverbal kommunikation 

var det sätt som sjuksköterskorna använde när den verbala kommunikationen brast. I 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) beskrivs 

även att sjuksköterskan ska kunna försäkra sig om att informationen som getts har förståtts 

och att patienten ska uppleva välbefinnande och känna trygghet vid informationstillfället. 

Frågan är om detta kan uppfyllas vid ickeverbal kommunikation? Resultatet visade att 

sjuksköterskorna inte kunde försäkra sig om att den givna informationen förståtts, vilket 

ledde till blandande känslor. För att kunna ge en bra vård och för att kunna stå upp för 

vårdandet är det viktigt att kommunikationen fungerar så att sjuksköterskan ska kunna 
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försäkra sig om att patienten förstår den givna informationen och att patienten upplever 

trygghet. Detta är något författarna kommer sträva efter, dock inser författarna att det 

kommer bli svårt men antar det som en utmaning.  

Resultatet visade att tillgång till hjälpmedel fanns men användandet var bristfälligt. Det 

fanns även önskemål om att mer lättillgängligt material skulle finnas. Vilket anses som ett 

relativt enkelt problem att åtgärda enligt författarna av examensarbetet. Att aktivt använda 

de hjälpmedel som redan finns på avdelningen och att eftersöka om mer hjälpmedel finns att 

tillgå. I resultatet framkom att tolk är ett viktigt redskap i vårdandet av patienter med 

bristande kunskap i svenska, men tillgång till tolk är begränsat vilket även tidigare forskning 

av Fatahi m.fl. (2010) betonar i sin artikel. Enligt Taylor m.fl.(2013) upplevs brist på 

förståelse som ett hinder för att kunna integrera patienten i sin egen vård vilket kan kopplas 

till resultatet där det framkom att patienten kunde få vänta på tolk upp till ett dygn för att 

kunna vara delaktig i sin egen vård.  Brist på tolk ses som ett stort bekymmer, för enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska informationen kunna anpassas till den 

enskilda individen, så att beställa tolk är en skyldighet för att kunna uppfylla detta och följa 

lagen.  

 

Bristande kommunikation beskrevs som flera hinder då det är svårt att skapa sig en 

helhetsbild av patienten och bakgrunden om patienten kan gå förlorad. Enligt Campinha- 

Bacote (2002) är det viktigt att ha ”kulturell kunskap” och att som sjuksköterska kunna 

förstå patientens världsbild då den ger en bild av hur patienten tänker, tolkar och uppfattar 

sin sjukdom. Resultatet visade att det är viktigt att bjuda in till samtal och visa att tiden finns 

för att kunna skapa sig en bakgrund om patienten och för att kunna ge patienten en mer 

individanpassad vård, om detta inte kan göras kan det leda till omvårdnadsmässiga 

skillnader och längre vårdtid. Viljan att göra mer för dessa patienter finns men upplevs som 

svårt, detta kan leda till stress hos sjuksköterskan. En ytterligare konsekvens som visat sig i 

resultatet var att sjuksköterskorna undvek möten med patienter när språket inte förstås. 

Detta kan kopplas till Campinha-Bacote (2002)  begrepp ”Kulturella möten” som handlar om 

att våga möta människor från olika kulturer, det handlar även om att det krävs många möten 

för att få en god kunskap om olika kulturer. Detta kan ses som att mer kulturell kompetens 

kan behövas för att sjuksköterskan ska känna mer trygghet i vårdandet av dessa patienter. 

Tidigare forskning och även i resultatet har det framkommit att det utbildningsmässigt finns 

många brister inom kulturellomvårdnad, tvivel på kunskap kunde resultera i osäkerhet i 

vårdandet och att sjuksköterskorna upplever osäkerhet i möten med patienter från andra 

kulturer. Resultatet visar att utbildningen till sjuksköterska har för lite fokus på kulturell 

omvårdnad. Författarna har förhoppningar på att utbildningen kommer att ses över och att 

det kulturella får en större del i utbildningen, då samhället blir mer mångkulturellt vilket 

ökar behovet av mer kunskap inom kulturella skillnader. Dessutom anser författarna att 

Campinha-Bacotes (2002) modell är ett bra verktyg i vårdandet av dessa patienter. Tillämpas 

denna modell i vårdandet så kan sjuksköterskan ge en mer kulturanpassad och individuell 

vård till varje enskild patient. Därför bör modellen synliggöras mer inom hälso- och 

sjukvården för att alla patienter har rätt till lika vård utifrån individen. Författarna tror att 

modellen kan öka tryggheten hos sjuksköterskorna i kommunikationen och vårdandet av 

patienter från andra kulturer. 
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Författarna till detta examensarbete har under sin tid som studenter upplevt svårigheter i att 

kunna kommunicera och att vårda patienter med bristande kunskap i svenska, detta kan 

relateras till tidigare forskning och även till resultatet. Det som setts är att känslorna inför 

dessa möten inte skiljer sig anmärkningsvärt oavsett hur lång yrkeserfarenhet sjuksköterskan 

har.  

Tidigare forskning tog upp att behovet av nya tillvägagångssätt finns, detta var något som 

författarna hade hoppats på att examensarbetet skulle ge för att underlätta inför det 

kommande yrket som sjuksköterska. Det som framkom i resultatet var att tillvägagångsättet 

var individuellt vilket innebär att som sjuksköterska handlar det om att skapa sig sitt eget sätt 

att kommunicera när språket brister. 

6.2 Metoddiskussion  

Detta examensarbete har genomförts som en empirisk studie med en kvalitativ ansats. För 

att stärka resultatet kommer trovärdigheten och tillförlitligheten diskuteras. Interjuver 

valdes för att få en djupare förståelse av sjuksköterskornas erfarenheter. Eftersom att belysa 

sjuksköterskors kommunikation med icke svensktalande patienter var det centrala i studien 

valdes just intervjuer, sjuksköterskorna fick med egna ord berätta hur de kommunicerade 

med icke svensktalande patienter. Enligt Graneheim och Lundmans tolkning av 

innehållsanalysen (2004) ska tillförlitligheten i kvalitativa studier utgå ifrån begreppen 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Tillförlitligheten ger en bild av resultatets 

trovärdighet det vill säga i vilken grad innehållet i data och analysprocessen överensstämmer 

med syftet. 

För att kunna besvara syftet tillfrågades sjuksköterskor som uppfyllde de förutbestämda 

inklusionskriterierna. Intervjufrågorna som användes vid insamling av data var anpassade 

för att kunna besvara syftet. Under analysen valdes de mest lämpande meningsenheterna ut, 

och syftet hölls hela tiden synligt för att resultatet skulle bli så tillförlitligt som möjligt.  

En pilotintervju gjordes för att testa frågorna och se relevansen på planerade intervjufrågor 

samt om frågorna behövde vidareutvecklas. Frågorna vidareutvecklades för att kunna 

besvara syftet bättre. Det bedömdes öka trovärdigheten. Informanterna delgavs 

intervjufrågorna några dagar innan intervjun. Vilket gav deltagarna tid för förberedelse inför 

intervjuerna. En svaghet med detta var att resultatet kunde påverkas då svaren kunde bli mer 

tillrättalagda och att inte det spontana framkom. I pilotintervjun framkom det att frågorna 

krävde eftertänksamhet, därför anses det ändå som en styrka då intervjufrågorna krävde tid 

för reflektion. Svagheter som sågs med metodvalet var att det var tidkrävande då det krävs 

mycket förberedelser och godkännande från olika instanser, innan intervjuerna kunde 

påbörjas som att en ansökan om etikprövning fylldes i och skickades in till HVV´s etiska 

kommitté för att författarna skulle få godkännande för att få genomföra studien. Att få 

deltagare till studien har upplevts stressande då tiden varit begränsad. Önskvärt hade varit 

att alla godkännanden som krävs för att genomföra intervjuer hade varit godkända redan vid 

examensarbetets början, så att deltagare till studien hade kunnat tillfrågas i ett tidigare 

skede.  Styrkor med vald metod var att det var primärkällor då informationen kom direkt 
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från sjuksköterskorna vilket det inte gör i en litteraturstudie. Semistrukturerad intervju med 

öppna frågor användes för att kunna ställa olika följd frågor, vilket är en styrka då 

variationen på svaren blev större än om frågorna bestått av ja och nej frågor. En svaghet med 

intervjuerna var att intervjuerna spelades in och hämmade vissa av sjuksköterskornas 

uttalanden, vilket framkom då sjuksköterskorna öppnade upp sig mer efter avslutad 

inspelning. Transkriberingen delades upp mellan författarna till studien och gjordes direkt i 

anslutning till intervjun, detta gjordes för att minska risken för tolkning.  

Intervjuerna analyserades efter Graneheim och Lundmans (2004) manifesta innehållsanalys. 

Då det var det uppenbara i texten som kändes relevant så valdes den manifesta metoden, 

även om författarna eftersträvade en manifest analys var det ofrånkomligt att ett visst 

tolkande förekom. Tolkning kunde förekomma när koder skulle sättas på de meningsbärande 

enheterna.  Med hjälp av de fem intervjuerna kunde 129 meningsbärande enheter plockas ut 

vilket kändes tillräckligt för att kunna besvara syftet. Syftet hölls synligt under analysen vilket 

ökar tillförlitligheten. Att enskilt läsa igenom intervjuerna och att plocka ut meningsbärande 

enheter stärkte tillförlitligheten. Citat från sjuksköterskorna lades in i resultatet, även detta 

för att öka tillförlitligheten i resultatet.   

En litteraturstudie hade kunna genomförts men inte på forskning från Sverige då 

forskningen i Sverige är begränsad. Därför uteslöts litteraturstudier eftersom intresset var  

hur kommunikationen ter sig på svenska vårdavdelningar.  

6.3 Etikdiskussion  

Under examensarbetets gång har inga etiska dilemman uppkommit, för att undvika detta har 

hänsyn tagits under hela examensarbetets gång.  Hänsyn har tagits till sjuksköterskornas 

deltagande, genom att innan studien påbörjades fick de både muntlig och skriftlig 

information om vad deltagandet innebar. De har varit väl medvetna om att deras deltagande 

när som helst kan avbrytas utan skäl. Innan intervjuerna påbörjades skrev samtliga 

sjuksköterskor på ett informerat samtycke, vilket var ett godkännande för att använda 

materialet, ingen av sjuksköterskorna hade några invändningar eller frågor angående 

påskriften. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant av författarna till 

examensarbetet, detta för att materialet skulle förvaras oåtkomligt för obehöriga. Namn och 

platser avkodades för att informationen inte skulle kunna kopplas till den enskilda individen 

då författarna till examensarbetet har informerat om konfidentialiteten. Så länge 

examensarbetet inte är godkänt och publicerat så kan datamaterialet inte raderas och 

kasseras, åtgärder för detta sker så fort examensarbetet är godkänt. Då inga etiska dilemman 

uppkommit under intervjuerna så har inga övriga åtgärder vidtagits.  
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  SLUTSATS 7

Sjuksköterskorna upplever brister i kommunikationen med icke svensktalande patienter. 

Lika vård och delaktighet är en viktig del i vårdandet, men när kommunikationen inte 

fungerar brister sjuksköterskan i sitt vårdande. Brister i kunskap gällande olika kulturer är 

vanligt förekommande, men att inneha kunskap i kulturer är viktigt för att kunna vårda alla 

patienter och kunna ge en individanpassad vård. Utbildningsmässigt bör kultur vara en 

större del, då samhället blir mer mångkulturellt. Sjuksköterskan bör kunna anpassa 

kommunikationen och ta vara på hjälpmedel och tolkar i större utsträckning. Sjuksköterskan 

har lagar och styrdokument att förhålla sig till, för att alla patienten oavsett kultur eller 

bakgrund har samma rättigheter till vård även om kommunikationen brister. 

 

Förslag till ytterligare forskning 

Förslag till ytterligare forskning är att utifrån patientens perspektiv ta reda på hur patienten 

upplever att inte kunna kommunicera med sjuksköterskan, vilka känslor det skapar och hur 

upplever patienten delaktighet i vården. Upplever patienten samma vårdkvalité och hur kan 

sjuksköterskan göra patienten delaktig i sin egen vård? Forskning i hjälpmedel som skulle 

kunna underlätta för både patienter och sjuksköterskor i vårdandet vore önskvärt när språket 

inte förstås. Ytterligare forskning på hur mycket utbildning studenterna får inom kultur på 

grundutbildningen till sjuksköterska bör ses över då stora brister finns.  
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 

 

1. Ser du vårdandet av en patient som inte kan svenska språket som svårt? Om? Varför? 

Upplever du det som ett problem? 

2. Kan du ge exempel på situationer där patientens bristande kunskap i svenska har lett till 

svårigheter i vårdandet?   

3. När du vårdar en patient med bristande kunskap i svenska, hur går du tillväga? 

4. När kommunikationen via svenska språket inte fungerar, hur gör du för att få patienten 

delaktig och att patienten ska förstå vad du menar? 

5. Vad anser du är viktigt när du vårdar en patient med bristande kunskap i svenska? 

6. För att skapa en relation till patienten med bristande kunskap i svenska, hur går du 

tillväga? 

7. Hur skulle ditt arbete med patienter med bristande kunskap i svenska kunna göras bättre? 

8. Tycker du att du kan ge lika god och säker vård till en patient som kan det svenska språket, 

till en patient som inte kan det svenska språket? 

9. Man ska som sjuksköterska kunna försäkra sig om att patienten förstått den givna 

informationen, men hur gör man när man talar olika språk? 

10. Hur gör man en patient med bristande kunskap i svenska delaktig i sin egen vård? 

11. Hur observerar du att patienten förstår den givna informationen? 

12. Hur upplever du att vårdkvalitén blir när du vårdar en patient med bristande kunskap i 

svenska? 

13. Vad är kulturell kompetens för dig? 

14. Anser du dig ha kulturell kompetens? 
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Sweden: A 

qualitative 

study. 

 

CINAHL 

plus 

Fulltext, peer 

reviwed, 

2004-2013 

 

“Barriers” AND 

“language” AND 

“interpreters” 

AND “nursing” 

 

8 

 

1 

 

Bridging the 

language 

barrier: The   

use of 

interpreters in 

primary care 

nursing. 

 

CINAHL 

plus 

Fulltext, peer  

reviewed, 

2009-2013 

 

“Transcultural” 

AND 

“communication” 

AND “in Sweden” 

 

4 

 

1 

 

Student nurses’ 

experiences of 

communication 

in cross- 

cultural care 

encounters. 

 

PubMed 

Fulltext, 

2009-2013 

 

“Conversations” 

AND “language” 

AND “barriers” 

AND “nurses” 

 

9 

 

1 

 

Conversations 

through 

barriers of 

language and 

interpretation. 



 3  

 

CINAHL 

plus 

Fulltext, peer 

reviewd, 

2008-2013 

 

“Communication” 

AND 

“transcultural” 

AND “healthcare” 

 

15 

 

2 

 

Minority ethnic 

patients in the 

Danish 

healthcare 

system - A 

qualitative 

study of nurses' 

experiences 

when meeting 

minority ethnic 

patients. 

Cross-cultural 

communication 

barriers in 

health care. 

 

CINAHL 

plus 

Fulltext, peer 

reviewd, 

2008-2013 

 

“communication” 

AND “barriers” 

AND “ethical” 

AND “nursing” 

 

7 

 

1 

 

Ethical 

considerations 

in cross- 

linguistic 

nursing 

 

PubMed 

Fulltext,  

2008-2013 

 

“Intercultural” 

AND 

“Communication” 

AND  “between” 

AND  “nurses” 

AND “patient” 

  

5 

 

2 

 

Sociocultural 

and linguistic 

boundaries 

influencing 

intercultural 

communication 

between nurses 

and Moroccan 

patients in 

southern Spain: 

a focused 

ethnography. 

Nurse 

radiographers' 

experiences of 

communication 

with patients 



 4  

who do not 

speak the native 

language. 

 

CINAHL plus 

Fulltext, peer 

Reviewd, 

2008-2013 

 

 

"transcultural" 

AND  "nursing" 

AND "language 

barrier"   

 

1 

 

1 

Providing 

transcultural to 

children and 

parents: an 

exploratory 

study from 

Italy. 
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