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Introduktion: Samhället idag blir allt mer mångkulturellt. Andelen människor som inte 

pratar det lokalt dominerande språket ökar, vilket ställer krav på sjukvården och 

sjuksköterskan som möter dessa patienter. För att kunna ge god vård till alla patienter är det 

viktigt med en fungerande kommunikation där en ömsesidig förståelse och relation är centralt. 

Syfte: Att belysa sjuksköterskans erfarenheter av kommunikation med patienter när ett 

gemensamt språk saknas. Metod: Litteraturstudien genomfördes i enlighet med Polit och 

Becks (2017) nio steg. Elva vetenskapliga artiklar inkluderades i litteraturstudien. Samtliga 

artiklar är kvalitetsgranskade och analyserade induktivt. Resultat: Genom databearbetningen 

framkom fem olika teman; Svårigheter att utföra sitt jobb och bedriva omvårdnad, Vikten av 

en optimal relation mellan sjuksköterska och patient, Mötet med tolk kan vara utmanande, 

Familjemedlemmar som tolk anses inte vara lämpligt och Hitta alternativa sätt att 

kommunicera på. Slutsats: Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att kommunikation 

mellan patient och sjuksköterska var helt avgörande för att kunna bedriva omvårdnaden. Då 

sjuksköterskan inte kunde kommunicera effektivt så blev det svårt att individanpassa vården 

och patientsäkerheten hotades. 
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Inledning 

Samhället förändras dagligen till följd av bland annat emigration från många av världens länder. 

Det gör att traditionella kulturer förändras vilket leder till att fler mångkulturella samhällen 

uppstår (International Organization for Migration 2015). Andelen människor som inte pratar 

det lokalt dominerande språket ökar, vilket ställer krav på sjukvården och sjuksköterskan som 

möter patienter med annan kulturell bakgrund, vare sig det är språkligt, religiöst eller etniskt 

(Carnevale et al 2009). Hälso- och sjukvård ska vara en mänsklig rättighet för alla människor 

(Förenta Nationerna 2006). För att kunna ge omvårdnad till alla människor, måste det finnas 

riktlinjer och strategier för att kunna hantera ett mångkulturellt samhälle samt upprätthålla 

patientsäkerheten (Bernard et al 2006; Zou et al 2012). Utmaningarna för sjuksköterskan och 

patienten är en ömsesidig förståelse och respekt för annan kultur samt språk. Individuella behov 

såsom att bli sedd, förstådd och att bli behandlad med respekt och omsorg är densamma oavsett 

kulturskillnaderna. Därmed behöver sjuksköterskan skapa en optimal dialog, och en essentiell 

del är att komma över språkbarriärer (Cortis 2004). 

 

Kommunikation 

Begreppet kommunikation definieras olika men innebär ett ömsesidigt utbyte av meningsfulla 

ord och tecken. Det är ett sätt att överföra information, tankar och känslor, mellan två eller flera 

individer. Kommunikation kan delas in i verbal- och icke-verbal kommunikation. Den verbala 

kommunikationen är uttryckt med ord och kan innefatta exempelvis frågor eller spegling av 

känslor. Icke-verbal kommunikation består av kroppsspråk exempelvis handrörelser, beröring, 

ansiktsuttryck, kroppshållning, men kan även vara tystnad. Kombinationen av verbal- och icke-

verbal kommunikation ger en bild av hur komplex kommunikationen är samt att det går att 

kommunicera på många olika sätt. Det är viktigt att försäkra sig om att båda parterna förstår 

varandra. Aktivt lyssnande är en av de viktigaste färdigheterna en sjuksköterska kan ha, men är 

samtidigt en komplex färdighet i professionell omvårdnadskommunikation (Eide & Eide 2009).  

Kommunikation i ett mångkulturellt samhälle 

Till följd av att samhället blir mer mångkulturellt i både språk, religion och traditioner behöver 

sjukvården strategier för att kunna hjälpa människor utifrån deras individuella behov 

(International Organization for Migration 2015). Madeleine Leininger, sjuksköterska och 

omvårdnadsteoretiker, upptäckte ett dilemma i takt med att mångkulturella samhällen 

utvecklades. Leiningers omvårdnadsteori beskriver transkulturell omvårdnad vilket innebär en 

förståelse för hur individens kultur påverkar individens beslut och handlingar. Utifrån 

Leiningers teori skapades soluppgångsmodellen som ska vara ett hjälpmedel för att 

sjuksköterskan ska förstå patientens världsuppfattning. Soluppgångsmodellen fick sitt namn 

efter den visuella bild där den holistiska människosynen är solens kropp och solstrålarna består 

av olika faktorer, exempelvis religion, tradition och sociala faktorer. Enligt teorin är de främsta 

faktorer som påverkar individen språk och kultur. Modellen speglar individens upplevelse av 

sjukvården och bidrar till en mer personcentrerad vård (Leininger 1991). Personcentrerad vård 

innebär att sjuksköterskan respekterar och bekräftar individens unika behov (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2016) Syftet med Leiningers (1991) teori är att skapa en större förståelse 

för de sociala strukturerna, religion, språkets betydelse och hur värderingar påverkar individen. 
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Med hjälp av kunskapen för individens inre värld menade Leininger att sjuksköterskan kommer 

möta patienten med respekt och därmed skapa ett ökat välbefinnande hos patienten. 

 

Sjuksköterskan möter patienter inom sjukvården som har en annan kultur och talar ett annat 

språk. Sjuksköterskan behöver ha kulturell kompetens vilket innefattar flera olika färdigheter 

som behövs för att interagera effektivt med patienter som har en annan kulturell och språklig 

bakgrund än den egna. Kulturell kompetens i sjukvården handlar om att få fram riktlinjer och 

skapa ett strukturerat arbetssätt för sjuksköterskor och annan vårdpersonal, för att kunna 

utvärdera och möta kulturella och språkliga behov hos patienten (Douglas et al 2011). 

Interkulturell kommunikation består av kognitiva-, emotionella-, och beteendefaktorer som 

påverkar förståelsen mellan sjuksköterska och patient när det finns kulturella och språkliga 

barriärer. Interkulturell kommunikation är därför en viktig del för att skapa kulturell kompetens 

(Vilá 2004 refererad i Plaza del Pino et al 2013). Betancourt et al (2003) och Carnevale et al 

(2009) menar att när kulturella och språkliga barriärer har en negativ inverkan på patientens 

relation med sjuksköterskan, påverkas patientens hälsa negativt. Tilliten till sjuksköterskan 

försämras och följsamheten minskas till behandlingar. Dessutom belyser Sagar (2012) att 

skillnader i kultur och språk kan få patienten att känna sig utanför, rädd och osäker i situationen. 

Det är sjuksköterskans uppgift att få patienten att känna sig trygg med hjälp av olika strategier 

däribland användandet av tolk.  

Kommunicera med ett mellanled 

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) uppstår en vårdskada på grund av bristande 

patientsäkerhet. En vårdskada innebär en fysisk eller psykisk skada som hade kunnat undvikas 

om lämpliga åtgärder hade vidtagits. Johnstone och Kanitsaki (2006) och Suurmond et al (2010) 

menar att språkbarriären och kulturbarriären visar sig ge ökad risk för vårdskador genom 

bristande patientsäkerhet. Pergert et al (2008) menar att det krävs strategier för att övervinna 

språkbarriärer och därmed stärka patientsäkerheten. En strategi för att hantera språkbarriärer är 

användning av tolk. Enligt Förvaltningslagen (2017:900) är det en rättighet att få en tolk 

tillgänglig under samtalet om personen inte pratar det inhemska språket. Leininger & 

McFarland (2002) menar att en tolk översätter och är ett mellanled i samtalet mellan 

sjuksköterska och patient samt skapar förståelse genom att överföra information. Det hjälper 

patienten att fatta grundade beslut och möjligheten att vara delaktig i sin vård. Vid 

kommunikationssvårigheter bör en tolk med särskild kompetens för sjukvårdstolkning 

användas. En utbildad tolk är mer professionell i översättningen av information medan en 

närstående som tolk ibland avsiktligt kan välja att inte översätta allt eller lägga värderingar i det 

som diskuteras. En tolk som närstående blir en tredje deltagare i konversationen och kan 

då  avsiktligt utelämna eller förvränga information till båda parterna (Rosenberg et al 2008). 

Enligt Rhodes och Nocon (2003) känner patienten dock trygghet och tillit till samtalet med 

sjuksköterskan när en familjemedlem används som tolk.  
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Sjuksköterskans kompetens 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska lika vård ges till alla. Lika vård behöver inte 

nödvändigtvis betyda att sjukvården ska vara identiskt men den ska individanpassas. 

Sjuksköterskan ska ge vård med respekt för patientens värdighet samt värna om patientens 

integritet och autonomi. Sjuksköterskans profession är omvårdnad och mötet med patienten är 

viktig för att få en förståelse kring patientens behov av sjukvård. Det finns flera riktlinjer och 

kompetenser som sjuksköterskan måste förhålla sig till samtidigt som en bra relation behöver 

uppstå mellan patient och sjuksköterska. International Council of Nurses [ICN] (2012) har tagit 

fram en internationell etisk kod, som ska fungera som ett hjälpmedel för att tydliggöra 

ställningstaganden kring de mänskliga rättigheterna, oberoende av landets egna lagar och 

förordningar. Carnevale et al (2009) beskriver att sjuksköterskan kan hamna i etiska dilemman 

när kulturella skillnader inte stämmer överens med hur den aktuella sjukvårdens kultur ser ut. 

Då ska sjuksköterskan kunna få stöd genom ICNs etiska kod har tagit fram.  

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförenings [SSF] (2017) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 

finns det sex kärnkompetenser som en sjuksköterska ska följa och uppnå. De sex kompetenserna 

innefattar personcentrerad vård, att samverka i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap 

och kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik. Enligt Socialstyrelsen (2015) krävs en 

ömsesidig förståelse och fungerande dialog mellan patient och sjuksköterska för att 

sjuksköterskan ska kunna arbeta utifrån sina kärnkompetenser. Kommunikationen är därmed 

avgörande för patientens hälsa. Enligt Cortis (2004) så kan det vara utmanande för 

sjuksköterskan att alltid ge adekvat omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle då grundläggande 

kunskaper kring kulturella skillnader saknas. 

 

Sjuksköterskan spelar en central roll i omvårdnaden med en tät kontakt till patienten, och 

behöver därmed skapa en tillitsfull relation till patienten. Relationen ska alltid utgå från ett 

professionellt förhållningssätt, där sjuksköterskan ska vara tillmötesgående och stöttande men 

inte skapa en personlig relation till patienten. Det kan vara svårt att skapa en relation när 

sjuksköterska och patient inte pratar samma språk eller delar samma kultur (Pasco et al 2004).  

Kommunikation i omvårdnad 

Språket anses vara den största utmaningen vid kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterska (Carnevale et al 2009; Hemberg & Vilander 2017; Yakar & Alpar 2018). Enligt 

Carnevale et al (2009) är språket en del av patientens identitet och ett sätt att uttrycka sina 

känslor, tankar och upplevelser på. I sjukvården behöver sjuksköterskan använda språket för att 

ge tillfredsställande omvårdnad och samtidigt värna om relationen till patienten och dess 

närstående.  Genom att försöka förstå patienten kan sjuksköterskan ge omvårdnad utifrån 

patientens behov och respektera patientens åsikter. I mötet är det därför viktigt att 

sjuksköterskan visar intresse för patientens situation och försöker förstå patienten.  

 

Joyce Travelbees (1971) omvårdnadsteori belyser det mellanmänskliga mötet mellan patient 

och sjuksköterska. Det mellanmänskliga mötet bygger en stor del på kommunikation då 

patienten ska kunna vara delaktig i sin vård, bli sedd och samtidigt behålla sin autonomi. 

Kommunikationen utgörs av både verbal och icke-verbal kommunikation. Enligt Hanssen 
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(2005) kan det finnas stora skillnader i olika kulturers sätt att uttrycka sig verbalt. 

Skandinavisktalande är vana att detaljerat beskriva en känsla eller händelse verbalt, medan i 

andra kulturer kan gester samt kroppsspråk vara mer dominerande än det verbala.  Det ställer 

ytterligare krav på sjuksköterskans förmåga att tolka situationen då det kan finnas otillräcklig 

kunskap kring förståelse av kultur och språk. Schick Makaroff (2012) menar att det även finns 

mycket känslor och tankar som inte går att uttrycka med ord utan behöver upplevas genom att 

sjuksköterskan är närvarande i olika situationer. Utöver det mellanmänskliga mötet belyser 

Travelbee att varje individ är en unik varelse med individuella behov som ska tillgodoses för 

att främja hälsa och lindra lidande. Travelbee menar att sjuksköterskan ska kunna behärska 

kommunikationen och använda sin kreativitet för att hitta strategier och tekniker för att 

kommunicera även när det uppstår barriärer (Travelbee 1971). Pergert et al (2008) menar att 

det kan vara kulturella, religiösa och språkliga barriärer som uppstår i mötet, och genom att 

överkomma barriärerna ökar vårdkvalitén och patientsäkerheten.  

Problemformulering 

Samhället förändras till följd av emigration som bidrar till ett mer mångkulturellt samhälle. Det 

kan bli en utmaning om inte sjukvården har strategier och riktlinjer för hur vårdpersonal, 

däribland sjuksköterskor, ska hantera bland annat språk- och kulturbarriären. Eftersom alla har 

rätt till individuellt anpassad vård utifrån sina behov behöver sjukvården kunna bemöta 

patienten på bästa möjliga sätt. En förutsättning för en god vård oavsett språk, är en fungerande 

dialog med sjuksköterskan som oftast har en central roll i patientens omvårdnad. 

Kommunikationen är en viktig del i mötet, där informationen ska nå både parterna trots 

avsaknaden av ett gemensamt språk. Sjuksköterskans upplevelse av och möjligheten till att 

kommunicera påverkar patientens möjlighet till sjukvård, och är därför relevant att belysa i en 

litteratursammanställning. 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av kommunikation när ett 

gemensamt språk saknas. 
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Metod 

Uppsatsen genomfördes som en litteraturstudie utifrån Polit och Beck (2017). En 

litteraturstudie är en granskning av vetenskaplig litteratur utifrån ett syfte eller 

forskningsområde. Litteraturstudien innebär att granska, analysera och utvärdera litteraturen. 

Polit och Beck (2017) beskriver i nio steg uppbyggnaden av en litteraturstudie, se figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Polit och Becks (2017) nio steg för litteraturstudier fritt översatt till svenska. 

Litteratursökning 

Utifrån Polit och Becks (2017) nio steg för litteraturstudier formulerades ett syfte enligt steg 

ett, och enligt steg två planerades en sökstrategi med relevanta sökord.  Databaserna CINAHL 

och PubMed användes till litteratursökningen då inriktningen i databaserna är medicin, 

omvårdnad och hälsa, och därmed relevanta för studiens syfte. För att hitta relevanta sökord 

användes till största delen ämnesord, vilket i CINAHL benämns Medical Headings [MH] och i 

PubMed Medical Subject Headings [MeSH] (Polit & Beck 2017). I CINAHL användes följande 

MH; nurse-patient relations, communication, communication barriers, language, MM (major 

concept) transcultural nursing, samt fritextsökningen nurs*. I PubMed användes följande 

MeSH; nurse-patient relations, communication barriers, language samt nurses. 

  

Steg tre var enligt Polit och Beck (2017) att identifiera potentiellt material. De valda sökorden 

sökes i de två databaserna. Sökorden söktes först som enskilda sökord och sedan i kombination 

med varandra för att avgränsa sökningen. Samtliga sökningar gjordes med tidsintervall 2007-

01-01 till 2019-02-04, och dessutom endast peer-reviewed i CINAHL-sökningen. 

  

I CINAHL söktes samtliga sökord var för sig först (S1-S6). Sedan gjordes två 

kombinationssökningar med den booleska operatorn OR för att bredda sökningen, och den 

booleska operatorn AND för att avgränsa sökningen. Första kombinationssökningen (K1) 
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bestod av sökorden nurse-patient relations AND communication OR communication barriers 

AND language. Sökningen gav 38 potentiella artiklar. Andra kombinationssökningen (K2) 

bestod av sökorden communication barriers AND transcultural nursing AND nurs. Sökningen 

gav 51 potentiella artiklar. Sammanlagt totalt 89 potentiella artiklar. 

  

I PubMed söktes samtliga sökord var för sig först (S1-S4). Sedan gjordes tre 

kombinationssökningar med den booleska operatorn AND för att avgränsa sökningen. Första 

kombinationssökningen (K1) bestod av sökorden nurse-patient relations AND communication 

barriers AND language. Sökningen gav 55 potentiella artiklar. Andra kombinationssökningen 

(K2) bestod av sökorden communication barriers AND nurses. Sökningen gav 96 potentiella 

artiklar. Den tredje, och sista kombinationssökningen (K3) bestod av sökorden communication 

barriers AND language AND nurses. Sökningen gav 27 potentiella artiklar. Sammanlagt totalt 

178 potentiella artiklar. 

  

Litteratursökningen resulterade i totalt 267 potentiella artiklar som genomgick urvalsprocessen 

med nedanstående urvalskriterierna. Litteratursökningen dokumenterades, se tabell 1 och 2.  

Urvalskriterier 

Inklusionskriterier: Samtliga artiklar vara publicerade efter år 2007, peer-reviewed och 

fokuserade på flerspråkig kommunikation. Endast kommunikationsbarriärer i form av ett annat 

talspråk användes. Artiklar som valdes hade deltagare över 18 år samt var skrivna på antingen 

svenska eller engelska. Både studier om sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor 

inkluderades i studien. 

Exklusionskriterier: Artiklar som handlade om dialekter eller sjuksköterskans perspektiv efter 

emigration, där sjuksköterskan pratade ett annat språk än det inhemska språket exkluderades. 
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Databas Sök Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

CINAHL S1 MH nurse-patient relations 10294 
   

 
S2 MH communication  40084 

   

 
S3 MH communication barriers 3019 

   

 
S4 MH language 8932 

   

 
S5 MM transcultural nursing 533 

   

 
S6 nurs* 289089 

   

 
K1 S1 AND S2 OR S3 AND S4 38 8 2 2 

 
K2 S3 AND S5 AND S6 51 15 (1) 8 5 

Totalt 
   

22 10 7 

Tabell 1: Databassökning i CINAHL. 

 

* Fritextsökning, S - sökterm, K - kombinationssökning av söktermer, () - interna dubbletter. 

Databas Sök Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PubMed S1 MeSH nurse-patient relations  11705 
   

 
S2 MeSH communication barriers 3418 

   

 
S3 MeSH language 82540 

   

 
S4 MeSH nurses 28158 

   

 
K1 S1 AND S2 AND S3 55 13 (5) ((2)) 0 

 

 
K2 S2 AND S4 96 6 ((1)) 1 1 

 
K3 S2 AND S3 AND S4 27 9 (3) 3 3 

Totalt 
   

18 4 4 

Tabell 2: Databassökning i PubMed. 

S - sökterm, K - kombinationssökning av söktermer, () - interna dubbletter, (()) - externa dubbletter. 
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Urvalsprocessen 

Urval 1 – innefattade det fjärde steget enligt Polit och Beck (2017), och innebar att välja 

relevanta artiklar. Inklusionskriterierna applicerades vid granskningen av de totalt 267 artiklar 

från databaserna CINAHL och PubMed. Granskningen i urval 1 innebar att läsa titel och 

abstrakt, och de som gav antydan till att svara på studiens syfte gick vidare till urval 2. Första 

urvalet bestod av 40 artiklar, 22 från CINAHL och 18 från PubMed efter att ha räknat bort 

dubbletterna vilket bestod av sammanlagt 9 interna dubbletter och 3 externa dubbletter. 

 

Urval 2 – innefattade steg fem och steg sex i enlighet med Polit och Beck (2017), vilket innebar 

att läsa igenom artiklarna i sin helhet och göra en sammanfattning. De 40 potentiella artiklarna 

lästes igenom mer ingående med fokus på metod och resultat, för att se om de svarade på 

studiens syfte. De artiklar som inte var vetenskapliga exempelvis rapporter och tidningsartiklar, 

hade färre än fem deltagare eller visade sig inte stämma överens med inklusionskriterierna 

exkluderades från urval 2. Efter granskningen återstod 14 artiklar som gick vidare till urval 3. 

 

Urval 3 – innefattade det sjunde steget i enlighet med Polit och Beck (2017), och innebar 

att  kvalitetsgranska artiklarna. För kvalitetsgranskningen användes “Guide to an Overall 

Critique of a Qualitative Research Report” (Polit och Beck 2017) då samtliga artiklar var 

kvalitativa. Av 14 artiklar återstod 11 artiklar som uppfyllde kraven i enlighet med 

kvalitetsgranskningen, studiens syfte samt inklusionskriterier. Artiklarna som exkluderades 

saknade en tydlig metodbeskrivning eller hade stort bortfall vilket ledde till en låg trovärdighet. 

Därmed uppfylldes inte kraven vid kvalitetsgranskningen. Artiklarna redovisades i en 

artikelmatris vilken återfinns som bilaga 1. 

Databearbetning och analys  

Databearbetning och analys påbörjades enligt Polit och Becks (2017) åttonde steg. Artiklarna i 

urval 3 skrevs ut i pappersformat och numrerades kronologiskt 1-11 utifrån författarnas 

efternamn. Artiklarna lästes upprepade gånger tillsammans av författarna för att få förståelse 

för innehållet samt kunna diskutera för att klargöra eventuella missuppfattningar. Relevant data 

från artiklarnas resultat som stämde överens med studiens syfte markerades. Resultatet skrevs 

sedan över på separata post-it lappar, som markerades med artikelns siffra så att lapparna inte 

skulle förväxlas med varandra. Processen gjordes av författarna tillsammans för att båda skulle 

bli bekanta med resultatet. Genom ett induktivt sätt skapades olika teman utifrån resultatet. En 

sammanställning av resultatet redovisas i enlighet med Polit och Becks (2017) nionde steg.  

Forskningsetiska överväganden 

Polit och Becks (2017) nio steg för litteraturstudie har använts så att läsaren kan följa processens 

samtliga steg. Samtliga vetenskapliga artiklar som inkluderades i resultatet är 

kvalitetsgranskade enligt Polit och Becks (2017) granskningsmall. Resultatet ska inte innehålla 

egna tolkningar och värderingar utan ska objektivt granskas och redovisas (Polit & Beck 2017). 

Därmed har all relevant resultat för studiens syfte redovisats objektivt utan förvrängning eller 

plagiering av referenser. Samtliga artiklar har blivit forskningsetiskt granskade eller ansetts vara 

forskningsetiskt sunda försvarbara. Artiklarna har sökts fram genom objektiv sökning med 

neutrala sökord i enlighet med Vetenskapsrådets (2017) råd. Vid osäkerhet gällande engelska 
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ord har lexikon används för korrekt översättning till svenska. Samtliga referenser i 

litteraturstudien har presenterats enligt manualen Harvard KAU (Karlstads 

Universitetsbibliotek 2018). 

Resultat 

Syfte med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av kommunikation med 

patienter när ett gemensamt språk saknas. Resultatet bygger på elva kvalitativa artiklar som 

återfinns i artikelmatrisen. Under databearbetningen framkom fem olika teman, se figur 2. 

Figur 2: Sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter när ett gemensamt språk saknas. 

Svårigheter att utföra sitt jobb och bedriva omvårdnad 

Sjuksköterskor upplever svårigheter att kommunicera med patienterna där ett gemensamt språk 

saknas (Degni et al. 2011). De upplever hopplöshet (Plaza del Pino et al 2013), en känsla av att 

gissa sig fram till informationen (McCarthy et al 2013) och en osäkerhet i att bedöma patienten 

och se behoven för omvårdnad (Høye & Severinsson 2008). Sjuksköterskor upplever att 

språkbarriärer gör att spontaniteten, flödet och det naturliga försvinner i konversationen 

(McCarthy et al 2013; Sevinç 2018). Det framkommer dessutom att det är svårt att utföra sitt 

jobb och bedriva omvårdnad (Sevinç 2018). Sjuksköterskan upplever att språkbarriärer är 

påtagliga när det kommer till planering, exempelvis så kan patienter dyka upp för sent eller inte 

komma till besöket alls (Degni et al 2011; Willy et al 2018). Sjuksköterskan upplever att mötet 

med patienten tar längre tid och kräver mer planering än med patienter som talar samma språk, 

vilket upplevs vara stressande (Eklöf et al 2014; Fatahi et al 2009; Høye & Severinsson 2008). 

Att vara flexibel som sjuksköterska anses vara viktig i dessa möten (Willy et al 2018). Dessutom 

upplever sjuksköterskor att användandet av tolk som hjälpmedel är dyrt och tvingas därför 

ibland att göra enklare undersökningar utan tolk (Eklöf et al 2014; Fatahi et al 2009). Det 

upplevs dock också vara mer kostnadseffektivt att använda en tolk redan från början eftersom 

undersökningen kunde behöva avbrytas då patienten inte förstår instruktionerna (Fatahi et al 

2009).  

Samtalet består av enstaka ord när sjuksköterskan upplever svårigheter att kommunicera (Rifai 

et al 2018), vilket leder till att konversationen blir mycket begränsad och det blir svårt att få en 

detaljerad bild (McCarthy et al 2013), bland annat kring patientens symtom och biverkningar 

(Fatahi et al 2009). Dålig kommunikation ökar risken för missuppfattningar (Fatahi et al 2009) 

vilket anses bero på språkbarriärer i samtalet mellan sjuksköterska och patient (Plaza del Pino 
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et al 2013). Enligt sjuksköterskor kan patientens bristfälliga följsamhet gällande behandlingar 

bero på bristfällig förståelse av informationen som ges (Degni et al 2011).  

Vikten av en optimal relation mellan sjuksköterska och patient 

Sjuksköterskor upplever att det är viktigt att skapa en relation till patienten, men att det kan 

vara utmanande när det saknas ett gemensamt språk (Degni et al 2011), vilket leder till att 

förståelsen mellan båda parterna blir lidande (Sevinç 2018). Sjuksköterskor upplever att när det 

finns en ömsesidig tillit så blir det lättare för patienten att delge sina frågor eller problem (Degni 

et al 2011). För att kunna skapa en tillförlitlig relation trots språkbarriärer så upplever 

sjuksköterskan att hen behöver vara flexibel och kunna sätta sig in i patientens situation (Plaza 

del Pino et al 2013) vilket innebär att lyssna på patientens livserfarenheter (Degni et al 2011). 

En del sjuksköterskor väljer att interagera med patienter för att få en förståelse för patientens 

situation (Degni et al 2011) då de upplever okunskap kring kulturella skillnader (Plaza del Pino 

et al 2013). Dock kan sjuksköterskor anse att det går emot deras professionella förhållningssätt 

eftersom de blir personliga, och vill därför istället distansera sig (Degni et al 2011). 

Sjuksköterskor upplever att det krävs en ömsesidig förståelse för att skapa en optimal relation, 

och då behöver både patient och sjuksköterska kunna anpassa sig i mötet (Degni et al 2011; 

Plaza del Pino et al 2013).  

Mötet med tolk kan vara utmanande 

Sjuksköterskan upplever att en tolk är en viktig resurs i mötet med patienten (Rifai et al 2018). 

Enligt sjuksköterskorna skapas en positiv stämning när tolken förklarar kulturella skillnader 

under samtalets gång, så både sjuksköterska och patient kan få en bättre förståelse (Eklöf et al 

2014; Rifai et al 2018). Några sjuksköterskor anser dock att tolken bara ska översätta 

informationen rakt av, så det blir mer tillförlitligt eftersom sjuksköterskan vet vad som översätts 

(Eklöf et al 2014). Däremot upplever sjuksköterskan att tolkens egenskaper kan ha en negativ 

effekt på relationen mellan patient och sjuksköterska (Eklöf et al 2014). Tolken kan upplevas 

vara oengagerad och ointresserad av samtalet vilket leder till dålig kvalité på samtalet (Eklöf et 

al 2014; Rifai et al 2018). Sjuksköterskor känner att de saknar en kontroll över dialogen när en 

tolk är involverad, vilket resulterar i misstro till tolkens översättning (Holmberg Fagerlund et 

al 2016). De upplever också en känsla av att inte vara involverad i samtalet när tolken och 

patienten delar ett gemensamt språk och har möjlighet att föra en konversation (Eklöf et al 2014; 

Holmberg Fagerlund et al 2016; Rifai et al 2018) där tolken även kan ge egna råd (Rifai et al 

2018). Sjuksköterskor upplever att en tolk på plats är lättare att arbeta med jämfört med en 

telefontolk då det finns möjlighet att se kroppsspråk, gester och känslouttryck vid mötet (Jones 

2008; Willy et al 2018). Dock upplever sjuksköterskan att sjukvårdsbesök där tolk används tar 

dubbelt så lång tid än de sjukvårdsbesök där det inte behövs en tolk (Eklöf et al 2014). 

Sjuksköterskan upplever det som en utmaning att boka en tolk som passar patienten (Eklöf et 

al 2014; Rifai et al 2018; Willy et al 2018), exempelvis att  ammande kvinnor finner det lättare 

att använda kvinnliga tolkar, då det kan ses som opassande kulturmässigt att amma framför 

främmande män (Rifai et al 2018). Kulturskillnaderna är något sjuksköterskan behöver tänka 

på vid beställningen av tolk och det upplevs som stressande då det dessutom finns begränsat 

antal tolkar tillgängligt (Plaza del Pino et al 2013).  
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Genom att använda tolk kan sjuksköterskan få ökad förståelse för patientens problem (Rifai et 

al 2018) och kan optimera vården för patienten (McCarthy et al 2013). Några sjuksköterskor 

anser att tolken bara ska översätta informationen rakt av, så det blir mer tillförlitligt eftersom 

sjuksköterskan vet vad som översätts. Det bidrar enligt sjuksköterskor till en mer trovärdig och 

professionell konversation (Eklöf et al 2014). Att använda en tolk i samtalet mellan patient och 

sjuksköterska kan ge en positiv effekt på relationen om tolken är objektiv, empatisk och sätter 

sig in i patientens situation (Eklöf et al 2014). En bra dialog uppkommer när sjuksköterskan 

kan prata direkt till patienten med tolken som ett hjälpmedel i bakgrunden (Rifai et al 2018).  

Familjemedlemmar som tolk anses inte vara lämpligt  

Ibland är det nödvändigt att använda familjemedlemmar som tolk, för att ha möjligheten att 

skapa en förståelse för patienten och därmed bygga en relation (Fatahi et al 2009). Övervägande 

del av sjuksköterskorna känner att användandet av familjemedlemmar som tolk inte är lämpligt 

(Degni et al 2011; Fatahi et al 2009; Høye & Severinsson 2008; Jones 2008; McCarthy et al 

2013; Sevinç 2018). Sjuksköterskan upplever att familjemedlemmar kan skapa dilemman 

genom att de kan undanhålla information (Fatahi et al 2009; McCarthy et al 2013), tolka fritt 

(Degni et al 2011; McCarthy et al 2013), eller sakna rätt kunskap och förståelse vilket gör att 

översättningen inte blir korrekt (Degni et al 2011; Høye & Severinsson 2008; Jones 2008; 

McCarthy et al 2013; Sevinç 2018). Trots att familjemedlemmar som tolk inte är något som 

föredras, används det ofta i akuta situationer (McCarthy et al 2013) eller då en professionell 

tolk inte finns tillgänglig (Høye & Severinsson 2008; Plaza del Pino et al 2013; Willy et al 

2018). Sjuksköterskorna förstår kvinnors situation när de väljer att ta med sitt barn som tolk 

istället för en professionell tolk, som är en okänd person för kvinnan och dessutom får höra 

hennes personliga problem (Holmberg Fagerlund et al 2016).  

Hitta alternativa sätt att kommunicera på 

För att kunna kommunicera med patienten när ett gemensamt språk saknas har sjuksköterskor 

skapat olika strategier för att kunna göra sig förstådda (McCarthy et al 2013). Sjuksköterskan 

upplever att de förenklar språket genom att prata långsamt, tydligt, att höja rösten samt att 

använda enkla ord och korta fraser (Eklöf et al 2014; Holmberg Fagerlund et al 2016; McCarthy 

et al 2013; Plaza del Pino et al 2013). För att kompensera bristande verbal kommunikation läggs 

tyngdpunkten på kroppsspråk och gester (Fatahi et al 2009; Plaza del Pino et al 2013), men 

även visuella hjälpmedel som bilder kan användas (Holmberg Fagerlund et al 2016). 

Sjuksköterskorna känner att de ibland behöver använda sig av andra patienter som tolk (Plaza 

del Pino et al 2013) eller av inspelningar där korta meningar spelas upp på patientens språk för 

exempelvis intuberade patienter som vaknar upp på en intensivvårdsavdelning (Severinsson 

2008). Sjuksköterskan upplever att korta fraser och enkla ord kan användas på patientens språk 

för att få information eller bekräftelse när det inte finns någon tolk att tillgå  (Sevinç 2018).  
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Diskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av kommunikation med 

patienter när ett gemensamt språk saknas. Resultatet visade att kommunikationen mellan patient 

och sjuksköterska påverkade deras relation och sjuksköterskans möjlighet att ge omvårdnad 

utifrån patientens behov. Sjuksköterskor upplevde frustration i mötet när det saknades en 

ömsesidig förståelse på grund av språkbarriärer, vilket i sin tur upplevs vara stressande och ge 

en ökad arbetsbelastning. Det naturliga flytet i konversationen försvann i samtalet med 

patienten. Sjuksköterskan upplevde däremot att en tolk var ett viktigt hjälpmedel i att undvika 

missuppfattningar, vilket därmed ökade patientsäkerheten. När möjligheten till tolk var 

begränsad så hade sjuksköterskan flera olika strategier för att göra sig förstådd.  

Resultatdiskussion 

Enligt litteraturstudiens resultat upplevde sjuksköterskan att kommunikation var en viktig del i 

att förstå patientens individuella behov. När förståelsen inte fanns naturligt på grund av 

språkförbistringar upplevdes en känsla av otillräcklighet och en stress då det krävdes ett nytt 

och ovant arbetssätt. Kommunikationen ansågs vara en utmaning i mötet vilket gjorde att 

sjuksköterskor saknade kontroll över situationen. Sjuksköterskor kände därmed att de inte 

kunde bedriva omvårdnad i den utsträckning som de skulle ha velat. Det stärks av Freeney och 

Tiernans (2009) studie som visade att avsaknaden av kontroll i kommunikationen ökade 

stressen hos sjuksköterskor vilket i sin tur ledde till en sämre vård för patienten. Känslor av 

frustration och otillräcklighet i samtalet som beskrevs i resultatet lyfts även fram i ett flertal 

andra studier (Cioffi 2002; Dahlheim Englund & Rydström 2012; Hemsley et al 2001; Ian et al 

2015). Dahlheim Englund och Rydström (2012) bekräftar att frustrationen dels kunde bero på 

avsaknaden av ett gemensamt språk och bristande förståelse vilket även nämns i 

litteraturstudiens resultat. Däremot menar Dahlheim Englund och Rydström att det även kan 

bero på kulturella barriärer när patienterna följer sina traditioner istället för sjuksköterskans råd. 

 

Resultatet i litteraturstudien tolkades av författarna som att sjuksköterskan upplevde det 

mestadels negativt att vårda patienter när det saknades ett gemensamt språk. Att kommunicera 

med denna typ av patienter var en komplex situation då det krävdes en annan planering av mötet 

och upplevdes skapa ökad arbetsbelastning. Ian et al (2015) beskrev däremot att sjuksköterskor 

upplevde en positiv personlig utveckling i sin yrkesroll när de vårdade patienter där det fanns 

språkbarriärer. En förändring i attityden gjorde att sjuksköterskorna fick mer tålamod och kunde 

sätta sig in i patientens situation bättre. Ian et al menade att förändringar i sjuksköterskans 

självmedvetenhet bidrog till att hen reflekterade mer över sin egen situation och hur hen agerade 

i mötet, och kunde därefter anpassa sig. Enligt resultatet i litteraturstudien beskrevs det att när 

det fanns kulturella och språkliga barriärer så ställdes det mer krav på sjuksköterskans förmåga 

att vara flexibel och att jobba tidseffektivt. Det stärks av Ian et al (2015) som dessutom menar 

att sjuksköterskan blev bättre på att koordinera vården när fler krav ställdes.  

 

Både van Rosse et al (2016) och Schyve (2007) lyfter fram vikten av en fungerande 

kommunikation för patientsäkerheten. För att kunna få en säker och högkvalitativ vård för 

patienter och deras närstående krävdes det en fungerande kommunikation. När 

kommunikationen var ineffektiv riskerades vården bli av låg kvalité och kunde dessutom 
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hota  patientsäkerheten. Litteraturstudiens resultat tolkas av författarna som att ökad stress var 

tydligt återkommande i sjuksköterskans arbetsuppgifter när kommunikationen inte vara 

effektiv. Det ledde dels till en känsla av otillräcklighet och frustration, men även behovet av att 

skapa och använda sig av strategier för att komma över kommunikationsbarriären. 

Sjuksköterskans användande av strategier och engagemang kring att involvera patienten kan 

därmed tolkas bidra till utvecklandet av en mer patientsäker vård.  

 

Av resultatet framgick det att sjuksköterskor upplevde att det inte gavs lika vård till alla 

patienter då sjuksköterskorna upplevde bristande kommunikationsmöjligheter, vilket bidrog till 

en osäkerhet om informationen nådde patienten och svårigheter  att upptäcka individuella 

behov. En viktig del i att bygga en relation är att kunna småprata och skapa en tillit till patienten, 

vilket sjuksköterskor upplevde var svårt. Det bidrog till att relationen mellan sjuksköterska och 

patient kunde försämras. Joyce Travelbees (1971) omvårdnadsteori belyser vikten av en god 

relation mellan patient och sjuksköterska vilket benämns som en mellanmänsklig relation. Att 

se individens unika behov är en viktig del, och det krävs ett personligt engagemang från 

sjuksköterskan samt en integrering med patienten. Resultatet kan tolkas som att personligt 

engagemang är viktigt för att få en förståelse för patientens situation, och att interagera är ett 

sätt att förstå patienten på exempelvis genom att lära sig några ord på deras språk. Resultatet 

visar även att sjuksköterskorna saknade kunskap om kulturella barriärer vilket gjorde det  svårt 

att ge lika vård till alla patienter. Madeleine Leininger (1991) skapade en omvårdnadsteori som 

ska hjälpa sjuksköterskan att förstå vilka faktorer som påverkar individen. Att lära sig om andra 

kulturer är en kreativ och stimulerande process som bidrar till att den kulturella kompetensen 

ökar hos sjuksköterskan. Genom att få ökad förståelse stärks relationen mellan sjuksköterska 

och patient. Leiningers teori speglar resultatet då flera sjuksköterskor upplevde att 

kulturbarriären påverkade relationen och möjligheten till kommunikation. Det stärks även av 

van den Muijsenbergh et al (2014) som menar att kultur- och språkbarriären mellan patient och 

vårdpersonal gör det svårt att bygga en tillitsfull relation då de inte har någonting gemensamt. 

Enligt studien påverkar språkbarriären kommunikationens effektivitet vilket gör att 

kulturbarriären blir större då det leder till mindre ömsesidig förståelse. En reflektion i 

sammanhanget är att sjuksköterskor upplevde att språkbarriären i sig var en utmaning, men att 

dessutom behöva ta hänsyn till den kulturella aspekten upplevdes vara en ytterligare 

påfrestning. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskor hade delade åsikter kring användandet av tolk. Det 

upplevdes positivt då det skapades en ökad tillit och förståelse mellan sjuksköterska och patient, 

men också negativt då sjuksköterskor inte kunde kontrollera vad som översattes och om något 

exkluderades. En tolk på plats föredrogs framför en telefontolk, men ibland behövde 

sjuksköterskan använda sig av familjemedlemmar som tolk. Övervägande del av 

sjuksköterskorna var enade om att familjemedlemmar inte föredrogs som tolk och upplevelsen 

var därför mestadels negativ eftersom etiska dilemman uppstod i denna typ av situationer. Det 

visas också av Hadziabdic och Hjelm (2013) samt Edwards et al (2005) som menar att en 

familjemedlem som tolk kunde ge sämre kvalité på samtalet. I en del situationer kunde det 

istället vara så att patienten inte ville berätta allt för sjuksköterskan eftersom denne inte ville att 

familjemedlemmen skulle veta känslig och intim information. Däremot kunde patienten 
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uppleva mer tillit och trygghet när en bekant person var med under samtalet (Hadziabdic & 

Hjelm 2013; MacFarlane et al 2009). Hadziabdic och Hjelm (2013) menar dock att användning 

av familjemedlemmar som tolk kan användas och bör övervägas från situation till situation och 

med hänsyn till patientens önskemål. Det är värt att notera att sjuksköterskor upplevde att 

familjemedlemmen var för känslomässigt involverad i patientens situation vilket ledde till att 

svårigheter uppstod i att  vara neutral och objektiv i samtalet och översättningen.   

 

Resultatet visade att det inte fanns möjlighet att använda tolk i den utsträckningen som 

efterfrågades på grund av olika anledningar såsom tillgång-, kostnad-, och tidsaspekter. Detta 

fenomen visas av ett flertal studier (Cioffi 2002; Jacobs et al 2007; Kale & Syed 2009; Schenker 

et al 2011) som beskrev att tolk är en viktig del för att kunna kommunicera och därmed ge 

adekvat sjukvård till alla patienter. Samma studier belyser att det inte fanns möjlighet till tolk i 

den utsträckning som efterfrågades. Utifrån resultatet beskrev sjuksköterskor att det var lättare 

att använda en tolk som var på plats, då sjuksköterskan hade möjlighet att känna av samtalets 

stämning. Detta resultat styrks av Cioffi (2002) som nämnde att sjuksköterskan undvek att 

använda telefontolk i så hög utsträckning som möjligt då det resulterade i en stel och spänd 

atmosfär mellan patient och sjuksköterska under samtalets gång. Dock fanns det inte något val 

på kvällar och i akuta situationer, då fick sjuksköterskan acceptera situationen med telefontolk. 

 

Enligt resultatet saknade sjuksköterskor kunskap om kulturella barriärer vilket gjorde det  svårt 

att ge lika vård till alla patienter. Madeleine Leiningers (1991) omvårdnadsteori handlar om hur 

kunskapen kring kulturella skillnader kan ge en likvärdig vård. Kännedom om patientens 

kulturella behov är en viktig del för att nå patienten och ger patienten en känsla av 

välbefinnande och trygghet. Det styrks av Jirwe et al (2010) som belyser 

sjuksköterskestudenters upplevelse av kommunikation i ett mångkulturellt samhälle. De 

beskrev detta som utmaning som var svår att hantera utan rätt verktyg. Samtliga studenter som 

deltog i studien menade att  kunskapsluckan borde täckas upp i grundutbildningen till 

sjuksköterska, för att skapa bättre förutsättningar för sjuksköterskan ute i verksamheten. 

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien genomfördes utifrån Polit och Becks (2017) nio steg för en litteraturstudie där 

metoden utfördes systematiskt vilket ökade arbetets replikerbarhet. Databassökningen gjordes 

i databaserna CINAHL och PubMed som har inriktning medicin, omvårdnad och hälsa. För att 

studien inte skulle bli för begränsad valde författarna att göra en provsökning i PsycINFO. 

Sökningen gav till största del externa dubbletter eller artiklar som inte överensstämde med 

inklusionskriterierna. Inget nytt material tillfördes och sökningen valdes därför bort.    

 

Det gjordes en litteratursökning på centrala begrepp utifrån studiens syfte, däribland begreppet 

upplevelse. Enligt en sökning i Svensk MeSH saknades motsvarande ämnesord experience i 

MeSH. Därmed blev det svårt att nå fram till artiklar som handlade om sjuksköterskans 

upplevelse, varvid studiens validitet minskades. Sökorden perception och attitudes har sökts på 

men gav dock inte förväntat resultat. Ämnesordet nurse-patient relations användes istället då 

en pilotsökning visade artiklar som handlade om sjuksköterskans upplevelse med MeSH och 
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MH nurse-patient relations i kombination med bland annat MeSH och MH communication. 

Det gjordes en fritextsökning nurs* i CINAHL då sökordet nurses inte gav tillräckligt många 

träffar. Trunkering innebär att alla ordets böjningar ingår i sökningen (Polit och Beck 2017), 

exempelvis nurse, nurses eller nursing, och därmed större chans att hitta relevanta artiklar. I 

CINAHL sökningen användes sökordet transcultural nursing som en major subject [MM] då 

endast artiklar med transkulturell omvårdnad som huvudämne inkluderades. Ämnesordet 

communication barriers användes som sökord i båda databaser, vilket kan upplevas oneutral 

då barriär kan ses som något negativt. Däremot anser författarna att ämnesordet är relevant att 

använda för studiens syfte eftersom att Leiningers omvårdnadsteori beskriver att barriärer finns 

och att det varken läggs positiv eller negativ värdering i ordet. Artiklarna valdes inom ett 

tidsintervall av 12 år då modernare forskning gav ökad trovärdighet gällande studiens syfte. På 

senare år har många länder i världen blivit mer multikulturella på grund av en kontinuerlig 

emigration från många av världens länder (International Organization for Migration 2015). 

Vetenskapliga studier som är publicerade tidigare än år 2007 ansågs därmed inte vara lika 

tillförlitliga då landets språk- och kulturskillnader hade blivit mer påtagliga förutsatt att 

emigration hade ökats i samtliga länder. Antalet artiklar som var inkluderade är således 

fortfarande svagt, men ytterligare utökning av tidsintervallet gav ingen ny relevant forskning. 

En styrka i studiens resultat var diversiteten i artiklarnas ursprung, vilket visade på liknande 

problem i olika delar av världen.  

 

Sammanlagt användes elva vetenskapliga artiklar till resultatet. Artiklarna hade genomgått en 

kvalitetsgranskning i urval 3 för att säkerställa att artiklarna var vetenskapliga vilket ökade 

trovärdigheten i studiens resultat. Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån Polit och Becks (2017) 

“Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report”. Resultatet utgick ifrån 

kvalitativa artiklar vilket gav en fördjupad förståelse för sjuksköterskors upplevelser av att 

kommunicera med patienter när ett gemensamt språk saknades. Kvalitativa studier anses vara 

mer beskrivande och lämpliga för att få en ökad förståelse för upplevelser och förväntningar 

(Polit & Beck 2017), vilket passade in på studiens syfte. De inkluderade artiklarna handlade om 

kommunikation men utgick från olika verksamheter vilket kunde ses som en styrka då resultatet 

speglade olika situationer där kommunikationsbarriärer var aktuella. Det kunde även vara en 

svaghet då det fanns olika förutsättningar för sjuksköterskor att hantera 

kommunikationsbarriärer beroende på vart sjuksköterskan arbetade. Ett flertal artiklar handlade 

om annat än kommunikation i första hand, exempelvis kulturella skillnader, vilket gjorde att 

upplevelser som enbart belyser kommunikation var begränsade. Trots diverse svagheter så 

visade resultatet på en mångsidig bild av kommunikationsbarriärer, vilket upplevdes som en 

styrka då kommunikationen var komplex.   

Slutsats 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterska var helt avgörande för att kunna bedriva omvårdnaden på ett korrekt sätt. Genom 

att inte kunna kommunicera effektivt kunde inte sjuksköterskan utforma en individanpassad 

vård i samråd med patienten. Kommunikationsbarriärer anses bli vanligare i dagens samhälle 

och därför behöver sjuksköterskan använda sig av andra metoder att kommunicera på för att 

möjliggöra en så god kommunikation som möjligt. Majoriteten av sjuksköterskorna i resultatet 
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upplevde att det var svårt att vårda patienter när det fanns språkliga eller kulturella barriärer. 

Relationen mellan sjuksköterska och patient påverkades därför negativt, vilket förstärktes när 

sjuksköterskan saknade kunskaper kring kulturella skillnader. Genomgående i resultatet 

upplevde sjuksköterskan stress i möten med patienterna när ett gemensamt språk saknades, 

vilket ledde till en ökad arbetsbelastning. Den ökade stressen tillsammans med en ineffektiv 

kommunikation kunde leda till att patientsäkerheten hotades.  

Klinisk betydelse 

För att få en ökad förståelse för svårigheterna vid kommunikationen när ett gemensamt språk 

saknas, är det viktigt att belysa utmaningen mer i sjuksköterskans arbetssituation. Det framgår 

att sjuksköterskor blir osäkra i mötet och därför krävs grundläggande kunskaper om kulturella 

och språkliga skillnader för att kunna hantera situationen på ett bra sätt. Det saknas en basal 

kunskap kring kultur och språk vilket skulle kunna täckas upp genom en utbildning i 

mångkulturell omvårdnad redan under grundutbildningen. Även kunskaper inom användandet 

av tolk i mötet med patienten är bristfällig. Eftersom det ansågs ta längre tid och krävde 

planering inför besöket så kan det vara en fördel att ha en utbildning i användandet av tolk, 

både för sjuksköterskestudenter och verksamma sjuksköterskor. Det kommer göra att mötet blir 

bättre och inte nödvändigtvis behöver upplevas som en ytterligare påfrestning. Det är viktigt att 

ge sjuksköterskan verktyg och riktlinjer för att kunna hantera barriärerna i ett komplext 

arbetsliv.  

Förslag till framtida forskning 

För att emigrationen ökar i världen, och för att säkerställa en säker sjukvård med hög kvalitet 

för alla patienter skulle nya verktyg och hjälpmedel kunna vara värdefulla. Idag finns det olika 

informativa appar till mobiltelefoner där det finns möjlighet att genom korta fraser och ord göra 

sig förstådd hos patienten utan att nödvändigtvis behöva använda sig av tolk. Appar kan även 

ses som ett kostnadseffektivt hjälpmedel, då möjligheten till att använda tolk är begränsad 

kostnadsmässigt och tidsmässigt. Dock finns det lite forskning kring användbarheten och 

effektiviteten av apparna inom vården, och är därför intressant att forska vidare inom. 
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Författare, 

årtal och 

land 

Syfte Metod Huvudresultat 

 

Degni, F., 

Suominen, S., 

Essén, B., El 

Ansari, W. & 

Vehviläinen-

Julkunen, K. 

 

 

2011 

 

 

Finland 

 

Undersöka läkare, 

sjuksköterskans och 

barnmorskans 

kommunikation vid 

reproduktiv hälsa hos 

somaliska kvinnor. 

 

Kvalitativ studie med 

semi-strukturerade och 

fokusgruppsintervjuer. 

Innehållsanalys har 

använts vid 

databearbetning och 

analys. Deltagarna 

rekryterades från fem 

olika kliniker i Finland. 

I studien deltog 25 

hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

Bortfall: 5 läkare och 2 

barnmorskor (22%). 

 

Vårdpersonalen anser 

att språket, kulturella 

traditioner och religion 

var utmaningar vid 

kommunikationen med 

somaliska kvinnor. 

Sjuksköterskorna och 

barnmorskorna har en 

mer djupgående 

relation med kvinnorna 

än läkarna och det 

kräver en djupare 

förståelse för kvinnans 

kultur.   

 

Eklöf, N., 

Hupli, M. & 

Leino-Kilpi, 

H. 

 

 

2014 

 

 

Finland 

 

Undersöka vilka 

faktorer 

sjuksköterskan anser 

är viktiga när tolk 

används vid 

immigranter. 

 

Kvalitativ deskriptiv 

studie med 

ostrukturerade 

intervjuer utifrån en 

öppen fråga. Induktiv 

innehållsanalys 

användes för 

databearbetning och 

analys. Deltagarna 

rekryterades med 

strategiskt urval från 20 

olika vårdcentraler i 

södra Finland. I studien 

deltog 8 sjuksköterskor. 

Bortfall redovisas ej. 

 

Studiens resultat visar 

flera faktorer som 

påverkar mötet med 

patienten utifrån 

tolkperspektiv och 

sjuksköterskeperspektiv

. Tolkens erfarenheter 

samt utbildning är 

viktiga faktorer som ger 

trovärdighet. 

Sjuksköterskans 

planering inför ett möte 

med patient och tolk 

var även viktig, samt 

utbildning kring 

tolkanvändandet.  
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Fatahi, N., 

Mattsson, B., 

Lundgren, S. 

M. & 

Hellström, M. 

 

 

2009 

 

 

Sverige 

 

Beskriva 

röntgensjuksköterska

s upplevelse av att 

undersöka patienter 

som inte talar det 

inhemska språket. 

 

Kvalitativ studie med 

fokusgruppsintervjuer. 

Innehållsanalys 

användes för 

databearbetning och 

analys. Deltagarna 

rekryterades från 

röntgenavdelningar vid 

Sahlgrenska sjukhus i 

Göteborg. I studien 

deltog 11 

röntgensjuksköterskor. 

Bortfall: 5 

röntgensjuksköterskor 

(31%). 
 

 

Studien visar att tidig 

identifiering av behov 

för tolk är viktigt, då 

relationen mellan 

patienten och 

sjuksköterska kan 

påverkas. Att använda 

en professionell tolk 

föredras så att 

radiologiska 

undersökningar 

informeras om till 

patienten på ett korrekt 

sätt. Resultatet visar en 

brist i användandet av 

kommunikation och 

skulle därför vilja 

implementera fler 

färdigheter gällande 

kommunikation i 

utbildningen. 

 

Holmberg 

Fagerlund, B., 

Sverre 

Pettersen, K., 

Terragni, L. 

& Glavin, K. 

 

 

2016 

 

 

Norge 

 

Beskriva 

sjuksköterskans 

upplevelse av att ge 

rådgivning kring 

matvanor hos barn 

till föräldrar som har 

immigrerat från ett 

annat land.  

 

Kvalitativ studie med 

fokusgruppsintervjuer. 

Innehållsanalys 

användes för 

databearbetning och 

analys. Deltagarna 

rekryterades med 

strategiskt urval från 

fem olika 

barnavårdscentraler i 

Oslo. I studien deltog 26 

sjuksköterskor. Bortfall 

redovisas ej. 

 

I studiens resultat 

redovisas att det finns 

olika uppfattningar om 

bra matvanor utifrån 

kulturella skillnader. 

Språkbarriärer i mötet 

med patienten försvårar 

för sjuksköterskan att 

förklara och få fram 

information kring 

matvanor till 

föräldrarna. 
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Høye, S. & 

Severinsson, 

E.  

 

 

2008 

 

 

Norge 

 

Undersöka 

sjuksköterskans 

upplevelse av möten 

med mångkulturella 

familjer inom 

intensivvården i 

Norge. 

 

Kvalitativ deskriptiv 

studie med 

fokusgruppsintervjuer. 

Innehållsanalys har 

använts för 

databearbetning och 

analys. Deltagarna 

rekryterades icke-

slumpmässigt från tre 

olika 

intensivvårdsavdelninga

r i Norge. I studien 

deltog 16 

sjuksköterskor. Bortfall 

redovisas ej. 

 

Studien visar att 

kulturmötet påverkar 

sjuksköterskorna i det 

dagliga arbetet då det 

finns språkliga, 

kulturella och etniska 

skillnader. Mötet 

innefattar utmaningar i 

kommunikationen och 

ställer krav på 

sjuksköterskan. 

Sjuksköterskans kön 

kan också spela roll i 

hur man blir bemött av 

patienten och 

närstående.  

 

Jones, S. M. 

 

 

2008 

 

 

USA 

 

Undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelse av att 

vårda mexikansk-

amerikanska 

patienter inom 

akutsjukvården, samt 

hur det påverkar 

förmågan att uppnå 

kulturellt kompetent 

vård. 

 

Kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

intervjuer. Miles och 

Hubermans riktlinjer 

följdes för 

databearbetning och 

analys. Deltagarna 

rekryterades icke-

slumpmässigt från 

akutmottagningen på ett 

sjukhus i mellanvästra 

USA. I studien deltog 5 

sjuksköterskor. Bortfall: 

1 sjuksköterska (17%). 

 

Studiens resultat visar 

att den största barriären 

är språket. Att använda 

sjukhustolk är viktigt 

för att säkerställa att 

information kommer 

fram och minska 

kostnaderna för 

onödiga besök till 

akutmottagningen. En 

av sjuksköterskorna 

kunde prata spanska 

vilket innebar att 

relationen till patienten 

stärktes samt en positiv 

ökning i tillit och 

informationsutbyte. 
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McCarthy, J., 

Cassidy, I., 

Graham, M. 

M. & Tuohy, 

D. 

 

 

2013 

 

 

Irland  

 

Beskriva 

sjuksköterskans 

upplevelse av 

språkbarriärer samt 

att använda tolk. 

 

Kvalitativ deskriptiv 

studie med semi-

strukturerade intervjuer. 

Tematisk analys har 

använts för 

databearbetning och 

analys. Deltagarna 

rekryterades genom 

broschyr innehållande 

information kring 

studien. I studien deltog 

7 sjuksköterskor från 

södra Irland. Bortfall 

redovisas ej. 

 

Studien identifierade 

två områden; 

språkbarriären och 

användandet av tolk. 

Sjuksköterskorna 

upplever språkbarriären 

som ett hinder för att 

kunna ge adekvat 

omvårdnad. 

Användandet av tolk 

anses vara positivt dock 

föredras en 

professionell tolk 

jämfört med en 

familjemedlem då bias 

kan uppstå. 

 

Plaza del 

Pino, F. J., 

Soriano, E. & 

Higginbottom

, G. 

 

 

2013 

 

 

Spanien 

 

Undersöka hur 

sjuksköterskor 

uppfattar 

kommunikationen 

med patienter från 

Marocko, samt att 

identifiera relevanta 

barriärer som hindrar 

kulturellt kompetent 

vård. 

 

Etnografisk kvalitativ 

studie med semi-

strukturerade intervjuer. 

Öppen kodning har 

använts för att bearbeta 

och analysera resultatet. 

Deltagarna rekryterades 

icke-slumpmässigt från 

olika allmänna 

avdelning på tre olika 

sjukhus i södra Spanien. 

I studien deltog 32 

sjuksköterskor. Bortfall 

redovisas ej. 

 

Kulturella-, sociala- och 

språkliga barriärer är 

centrala i mötet med  

patienten. Strategier för 

att komma över dessa 

barriärer som oftast 

anses vara av språklig 

karaktär. 

Det anses vara 

sjuksköterskans ansvar 

att upprätthålla god 

kommunikation genom 

kreativitet och viljan att 

förstå varandra. 
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Rifai, E., 

Janlöv, A-C. 

& Garmy, P. 

 

 

2018 

 

 

Sverige 

 

Undersöka 

sjuksköterskans 

upplevelse av att 

använda tolk i mötet 

med arabiskt talande 

förstagångsmammor.   

 

Induktiv kvalitativ 

studie med semi-

strukturerade intervjuer. 

Innehållsanalys har 

använts för 

databearbetning och 

analys. Deltagarna 

rekryterades från 11 

olika 

barnavårdscentraler i tre 

olika kommuner i 

Sydsverige. I studien 

deltog 11 

sjuksköterskor. Bortfall: 

5 sjuksköterskor (31%). 

 

Professionell tolk har 

visat sig vara en viktig 

del i kommunikationen. 

Att bygga upp en 

förtroendefull relation 

med tolken är viktigt 

för att patienten ska 

öppna upp sig. Dock 

visar resultatet att 

tolkens engagemang 

och kroppsspråk spelar 

roll i kvalitén av 

samtalet.  

 

Sevinç, S. 

 

 

2018 

 

 

Turkiet 

 

Beskriva 

sjuksköterskans 

upplevelse av att ge 

vård till flyktingar 

från Syrien. 

 

Kvalitativ deskriptiv 

studie med semi-

strukturerade intervjuer. 

Induktiv innehållsanalys 

har använts för 

databearbetning och 

analys. Deltagarna 

rekryterades från 

internmedicin 

avdelningen vid Kilis 

State Hospital i Turkiet. 

I studien deltog 10 

sjuksköterskor. Bortfall: 

2 sjuksköterskor (17%). 

 

Kommunikation mellan 

flyktingar och 

sjuksköterskor, likheter 

och skillnader i vården 

av turkiska och syriska 

patienter samt 

sjuksköterskans känslor 

vid vård av syriska 

flyktingar är ämnen 

som lyfts. Det framgår 

att språkbarriären och 

kulturella skillnader 

påverkar vårdkvalitén 

samt sjuksköterskans 

förmåga att ge 

individanpassad vård. 



30 
 

 

Willy, S., 

Cant, R., 

Williams, A. 

& McIntyre, 

M. 

 

 

2018 

 

 

Australien 

 

Undersöka 

sjuksköterskans 

upplevelse av att 

bemöta och hjälpa 

lokala immigranter i 

Victoria, Australien.  

 

Kvalitativ deskriptiv 

studie med 

fokusgruppsintervjuer. 

Tematisk analys har 

använts för 

databearbetning och 

analys. Deltagarna 

rekryterades genom 

icke-slumpmässigt urval 

från sex olika 

kommuner i Victoria. I 

studien deltog 26 

sjuksköterskor. Bortfall 

redovisas ej. 

 

Enligt resultatet i 

studien är det en 

komplex situation som 

sjuksköterskan ställs 

inför vid mötet med 

dessa kvinnor. 

Strategier behövs för 

olika språkliga och 

kulturella barriärer, 

vilket gör att 

sjuksköterskan behöver 

anpassa sig utefter 

individens behov. 

 


