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___________________________________________________________________________ 
Bakgrund: I dagens samhälle är det vanligt att människor flyttar från ett land till ett annat. 
Sjuksköterskor möter i bland patienter som har ett annat språk och kulturell bakgrund men 
som har svårt att förstå språket i det land som de kommer till. Kommunikationshinder kan 
uppstå på grund av språkbrister och därför leda till att patientens hälsa och livsvärld påverkas 
negativt. Syfte: Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation i mötet med 
patienter med ett annat språk och kulturell bakgrund som har svårt med språket i det land 
som de kommer till. Metod: En litteraturbaserad studie där 10 vetenskapliga artiklar 
analyserades. Resultat: Ur analysen framkom fyra områden som benämndes: Tiden 
påverkar kommunikationen, Behov av interkulturell kompetens, Strategier till att 
överkomma kommunikationshinder och Betydelse av tolkanvändning. Sjuksköterskor 
behöver ta hjälp av kommunikationsstrategier och tolk för att förbättra kommunikationen i 
vårdmötet. Sjuksköterskor påvisar att tid och närvaro behövs för att bilda en respektfull och 
trovärdig relation som påverkar kommunikationen positivt. Behovet av interkulturell 
kompetens skapar en bättre uppfattning om hur patienter med annan kultur och språk som 
gynnar kommunikationen. Slutsats: Att vara närvarande, ge tid och skapa tillit och trygghet 
för patienten var viktiga för sjuksköterskor men det saknades tid för detta. Sjuksköterskor 
kan använda kroppsspråk och tolk som verktyg för att möta kommunikationshinder i möte 
med patienter som har svårt med språket. 
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Background: In today's society, it is common for people to move from one country to 
another. Nurses encounter people who have a different language and cultural background 
who have difficulty understanding the language of the country they come to. Communication 
barriers can arise due to language shortages and can therefore lead to a negative impact on 
the patient's health and life world. Aim: Describe nurses' experiences of communication in 
the meeting with patients with a different language and cultural background who have 
difficulty with the language of the country they come to. Method: A literature-based study 
analyzing 10 qualitative articles. Result: Four subjects were identified from the analysis: 
Time effects communication, Need for intercultural competence, Strategies for overcoming 
communication barriers and Importance of use of interpreters. Nurses need help from 
communication strategies and interpreters to improve communication in the healthcare 
meeting. Nurses demonstrate that time and attendance are needed to form a respectful and 
credible relationship that positively affects communication. The need for intercultural 
competence creates a better idea of how patients with different cultures and languages 
benefit the communication. Conclusion: Being present, giving time and creating trust and 
security for the patient were important for nurses but there was no time for this. Nurses can 
use their body language and an interpreter as a help to overcome communication barriers 
with patients who have difficulty with the language of the country they come to.	
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INLEDNING 

I tidningen Vårdfokus skriver Björkman (2019) “Vi trodde att en patient hade muskelkramp, 
men behövde i själva verket gå på toaletten.” Detta är ett exempel på missförstånd som kan 
uppstå där kommunikationshinder förekommer mellan sjuksköterskor och patienter inom 
vården. Patienter som inte bemästrar samma språk som sjuksköterskor gör att det kan 
uppkomma problem i förståelse av behandling och beskrivning av hälsotillstånd. I takt med 
att populationen av utlandsfödda ökar i Sverige är detta något som kommer att innebära 
utmaningar för sjuksköterskor inom vården när kommunikationen brister med patienter. 
Enligt The UN Refugee Agency (UNHCR) (2017) var det 68.5 miljoner människor på flykt 
och 1.3 miljoner av dessa människor inväntade asylbesked i världen. USA, Tyskland, 
Turkiet och Italien var de länder som tog emot flest flyktingar världen över.  Enligt 
Statistiska Centralbyrån (SCB) (2018) var 1.9 miljoner människor av den svenska 
befolkningen utlandsfödda. Vilket kan innebära att en del av dessa människor har svårt att 
bemästra språket i olika sociala sammanhang som exempelvis att möta vården. För att 
sjuksköterskor ska få rätt möjligheter till att bedriva en säker hälsa och vård till patienter 
med språkbarriärer är en god kommunikation av stor betydelse i vårdkontakten (Torres, 
2010). Vilket gör det angeläget att studera sjuksköterskors erfarenheter om kommunikation 
i mötet med människor som har svårt med språket i det land de kommer till för att få fram 
kunskaper i att överkomma kommunikationshinder.  
 

BAKGRUND 

Invandring i Sverige 
 
Enligt SCB (2018) har invandring av människor pågått från 1930-talet och fram till mitten 
av 1970-talet på grund av arbetskraftsinvandring då människor flyttade till Sverige från 
bland annat Jugoslavien, Grekland och Italien på grund av möjligheter till arbete (SCB, 
2018). Enligt Migrationsverket (2017) ökade asylansökningar och invandring av människor 
till Sverige på grund av kommunistiskt förtryck och fattigdom i länder som Somalia, Kosovo 
och flera av forna öststater i Europa under 80-talet. Efter arbetskraftsinvandringen som 
skedde under 80-talet tog Sverige emot människor på grund av krig, terror och etnisk 
rensning i från Balkan under 90-talet vilket gjorde att människor från bland annat Bosnien 
och Makedonien bosatte sig i Sverige. Åren efter detta har många människor i från bland 
annat Syrien kommit till Sverige på grund av krig och fruktan av förföljelse på grund av 
etnicitet, religion, nationalitet, politisk uppfattning som gör att de inte vill återvända tillbaka 
till deras ursprungsländer utan vill kvarstanna i Sverige. Under år 2015 var det 165,000 
människor som sökt asyl i Sverige och väntade på ett besked om att få uppehållstillstånd och 
därmed leva och bo i Sverige under en permanent tid (Migrationsverket, 2016). För 
människor som har flyttat från sina hemländer och har bosatt sig i ett nytt land kan det 
innebära skillnader av kommunikation i form av språk och kultur oavsett längre eller kortare 
tidsperiod i landet. Otillfredsställda vårdbehov kan upplevas på grund av 
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kommunikationsbrister vilket blir problematiskt i mötet mellan sjuksköterskor och patienter 
med språklig och kulturell bakgrund (Zaravkovic, Grahn och Björnegren, 2016).  
 

Kommunikation 
 
Enligt Eide och Eide (2007) definieras kommunikation som ett utbyte av meningsfulla 
tecken eller koder mellan två eller flera parter, där man utbyter information eller gör någon 
delaktig. Att kommunicera mellan varandra kan innebära att det uttrycks på olika sätt. Det 
kan uttryckas genom ett språk där det utbyts ord mellan olika parter, bilder samt att 
kommunicera via kroppsspråk. Inom vården kan det förekomma att sjuksköterskor inte delar 
ett gemensamt språk med patienten som kan leda till missförstånd som gör att sjuksköterskan 
inte får en rätt information av patientens hälsotillstånd. I mötet med människor där 
kommunikationen brister bör informationen hanteras på ett naturligt och förståeligt sätt (Eide 
& Eide, 2007).  
Att kommunicera med patienter som inte delar ett gemensamt språk leder till att 
sjuksköterskor behöver stå inför att ta rätt beslut gällande kommunikationsstrategier för att 
förmedla information till patienten. Trots att patientens språkliga bakgrund skiljer sig 
gentemot sjuksköterskan skall patienten få ta del av rätt information om sitt hälsotillstånd, 
behandlingar, komplikationer, biverkningar (Patientlagen, 2014:821). Att förmedla 
information till patienter med språkbrister kan innebära att kommunikation kan ske genom 
olika sätt. Detta kan ske genom att använda sig av en tolk som delger rätt information på 
patientens språk eller av sjuksköterskans egna kroppsspråk som kan öka förståelse för 
patientens behov (Jalbro,2010).  
 

Icke verbal Kommunikation 
 
Jalbro (2010) beskriver en kommunikation som bland annat ett icke verbalt uttryckssätt som 
innefattar kroppsspråk hos människor. Det innebär att kommunikation sker via rörelser, 
tecken med kroppen samt via gester, ansiktsuttryck, fysisk beröring och kroppsställning 
(Jalbro, 2010). Nilsson och Waldemarson, (2016) beskriver att vissa icke-verbala uttryck får 
en annan betydelse när de används i en annan kultur. Därför kräver den icke-verbala 
kommunikationen en ökad lyhördhet för att inte misstolkas. De icke-verbala uttrycken ger 
däremot en mer förstärkt bild av vad människan känner och tänker i form kroppens egna 
synliga budskap. Ett budskap kan ske i form av rodnad eller ansiktsuttryck som visar skräck, 
rädsla, nervositet, aggressivitet eller andra reaktioner. Vilket gör det mer svårt att dölja än 
den verbala kommunikationen som syftar till språkanvändningen i skriftlig och muntlig form 
(Nilsson & Waldemarson, 2016). 
 
Språk  
 
Enligt Torres och Magnusson (2010) är språk en del av kommunikationen och skiljer sig 
beroende på vart i världen man kommer i från. Ett gemensamt språk genererar till en känsla 
av gemenskap, sammanhang, förståelse och kunskap men även tankemönster, livsåskådning, 
ordning och skillnader hos människan (Torres & Magnusson, 2010). Hovemyr (2014) 
beskriver att det finns ungefär 200 språk i Sverige. Förutom svenska som är det största 
språket är även bland annat finska, bosniska-kroatiska-serbiska, arabiska, kurdiska, spanska 
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och persiska stora språk i Sverige. Anledningen till att det finns många språk i Sverige är att 
invandring av människor har skett under flera årtionden på grund av krig, förföljelse och 
förtryck och därmed lämnat sina hemländer bakom sig. Detta gör att människor som har 
flyttat till ett nytt land ställas inför att möta ett nytt språk som kan generera i att 
kommunikationen med den sociala omgivningen brister Språkbrister kan leda till ett hinder 
för ett meningsfullt utbyte som kan generera till ett missförstånd av exempelvis information 
om medicinering. När förståelsen av kommunikationen brister kan det leda till 
felbehandlingar som gör att säkerheten för patienter riskeras (Hovemyr,2014). 
Socialstyrelsen (2016) beskriver ett hjälpmedel i form av auktoriserad tolk som en länk i 
mötet mellan sjuksköterskor och patienter som inte delar ett gemensamt språk. Tolk 
möjliggör kommunikation genom muntlig översättning med olika språk och därmed kunna 
ge patienter tillgång till delaktighet i vården. Schilmeijer, Shagenström, Ericsson och 
Nielsen (2018) beskriver att anhöriga kan agera som tolk i vissa fall då brist på tillgängliga 
auktoriserade tolkar kan uppstå eller behov att delge information till patienten 
skyndsamt.  Genom att använda sig av tolk gör att språkliga skillnader som uppkommer med 
patienter kan övervinna en otillfredsställande känsla av att inte kunna redogöra för sin 
situation i mötet med sjuksköterskor.  Med ökad immigration och integration av olika 
kulturer står språket och kommunikationen i fokus när sjuksköterskor och patienter med 
språkbrister ska bilda ett förtroende för varandra i ett vårdsammanhang (Schilmeijer et al., 
2018). Mötet med människor som inte bemästrar sjuksköterskans språk kan leda till 
svårigheter i att uppfylla en individanpassad vård där kvalité och säkerhet står i fokus. 
Vården ska ges på en individanpassad nivå eftersom upplevelsen av sjukdom och hälsa kan 
skilja sig från personer med olika kulturella bakgrunder (Nkulu Kalengayi, Hurtig, Ahlm & 
Ahlberg, 2012 ;  Ozolins & Hjelm, 2003).  
 
 
Kultur 
 
Illman och Nynäs (2017) definierar kultur som något gemensamt i mänsklig samvaro vilket 
kan ha olika innebörder i olika länder. Kultur kan beskrivas som en komplex helhet som 
innefattar kompetenser av en människa i form av kunskap, tro, konst, moral, lag och seder. 
Kulturbegreppet bygger på en syn på människan på många olika sätt. Det handlar om att 
individens sätt att skapa mening i sammanhang och att identifiera sig med andra människor 
i sin omgivning vilket gör att mångkulturalism uppkommer. Mångkulturalism innebär att 
interagera med etniska och kulturella minoriteter i samhället. I dagens värld finns behov av 
fördjupad förståelse för möten mellan människor som har olika kulturella eller religiösa 
bakgrunder (Parlar, Kilic, Buyukkaya Besen, Tokem, Fadiloglu & Karadag, 2014). Synen 
på individens, kulturens och religionens roll har förändrat med tiden på grund globalisering 
som har ökat i samhället. Globalisering innebär en demografisk process där människor flyttar 
från land till land i större utsträckning än tidigare år. Detta gör att mötet med olika kulturer 
ska ses utifrån ett integrerat perspektiv vilket innebär att ge utrymme för individuell tolkning 
och kulturella gemenskaper (Illman & Nynäs, 2017).  Att möta på människor med kulturella 
skillnader är något som uppkommer inom vården. Vilket kan innebära att kommunikation 
mellan patienter och sjuksköterskor påverkas då tolkning av information upplevs och 
värderas olika beroende på hur kulturen har format människan ( Ozolins & Hjelm, 2003). 
Sjuksköterskor står inför att möta komplexa utmaningar och hanterande av vård på 
mångfacetterade tillvägagångssätt för att förbättra att ge information samt mottagande av 
vård (Ozolins & Hjelm, 2003; Nkulu-Kalengayi et al ,2012) . Det är viktig som sjuksköterska 
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att äga adekvat kunskap samt ha förmåga att se vad livsvärlden, hälsa och lidande kan 
innebära för patienten trots att det sker kommunikationshinder i mötet (Dahlberg & 
Segesten, 2013) 
 

Livsvärld 
 
Enligt Dahlberg och Segesten (2013) betecknas livsvärld på det sätt vi förstår oss själva, 
andra och hur människan som individ ser på världen. Livsvärlden utgör en fast punkt vilket 
innebär att den levda kroppen är fylld av minnen, erfarenheter, upplevelser, tankar, känslor 
och visdom. Binfa, Robertson och Ransjo- Arvidson (2010) beskriver att människor som 
nyligen har kommit till ett nytt land upplever sin livsvärld som omskakad. Tankar och 
känslor är spridda av rädsla och sorg över att ha lämnat sitt ursprungsland och sin trygghet, 
en trygghet i form av gemensam kultur, gemensamt språk, familj och relationer. 
Människor som nyligen har flyttat till ett nytt land och kommer i kontakt med vården är 
upplevelsen av bemötandet med sjuksköterskor brist förlitligt. Upplevelsen av vården var att 
personalen inte hade tid eller ville ta sig tiden till att förstå deras problem. Att inte kunna 
kommunicera och framföra sina tankar och funderingar ger en känsla av ignorans och 
utanförskap vilket påverkar livsvärlden negativt (Binfa, Robertson, & Ransjö- Arvidson, 
2010). Det är i och genom livsvärlden som hälsa, välbefinnande, lidande som sjukdom 
utspelar sig. Ett vårdande som inte klarar av att bemöta eller förstå patienter på grund av 
språkbarriärer kan livsvärlden inte alltid tillgodoses och därmed leda till ett lidande för 
patienter (Dahlberg & Segesten, 2013).  
 

Hälsa och lidande 
 
Dahlberg och Segesten (2013) beskriver att hälsa är ett tillstånd som berör hela människan 
och ger en känsla av inre balans av jämvikt i relation till sina medmänniskor. Hälsan är 
relativ och speglar människans aktuella och totala livssituation. En god hälsa kan innebära 
bland annat välbefinnande, välmående och självständighet beroende på vilket hälsotillstånd 
eller sundhetstillstånd människan upplever eller befinner sig i. Hälsa kan vara förenligt med 
lidande när människan inte är i ett jämviktstillstånd och inte kan uppnå välbefinnande 
(Dahlberg & Segesten, 2013; Schilmeijer et al 2018). Enligt Hälso och sjukvårdslagen 
(2017:30) är målet att skapa en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen 
vilket gör att sjuksköterskans bär ett ansvar att kunna ge patienter en rättvis vård som bidrar 
till att lindra ett lidande för patienter. Enligt Wiklund (2003) definieras lidande i form av 
hot, förlust eller kränkning av människan själv. Det finns tre olika typer av lidande, 
Sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är relaterat till patientens 
sjukdom exempelvis smärta. Vårdlidande kan uppstå i behandlingssituationer inom vården 
då exempelvis integritet och autonomi inte beaktas. Livslidande är knutet till människans 
livshistoria och livssituation vilket kan kopplas till patienter med språkliga eller kulturella 
skillnader (Wiklund, 2003). Vid bristande kommunikation på grund av språkliga, kulturella 
och sociala skillnader kan innebära ett livslidande för människor som gör att hälsan påverkas 
negativt. Människor kan även uppleva ett vårdlidande vilket innebär ett lidande som 
uppkommer i vårdrelationer då patienternas lidande inte uppmärksammas och följden blir 
bristande förståelse och delaktighet hos patienter (Dahlberg & Segesten, 2013). Akhavan 
och Karlsen (2012) beskriver att den bristande förståelsen kan orsakas av språkbarriärer 
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mellan sjuksköterskor och patienter då ett gemensamt språk inte finns att tillgå. Detta kan 
skapa en känsla av rädsla och förlust av kontroll av sin egna kropp då ett förtroende inte 
skapas för vårdgivare (Norberg Boyse, Nyström, Christensson, Herlitz, & Wireklint 
Sundström,2017) 
 
 
Sjuksköterskans roll och ansvar 
 
Sjuksköterskans professionella ansvar är att ge människor vård för rätt behov. I arbetet som 
sjuksköterska främjas mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar 
hos enskilda personer. International Council of Nurses (ICN) (2017) beskriver att 
sjuksköterskans ansvar är att ge korrekt, tillräcklig samt lämplig information på ett kulturellt 
anpassat sätt för samtycke till vård och behandling. I de internationella riktlinjerna för 
sjuksköterskor står det även att omvårdnad “ska inte begränsas av ålder, hudfärg, 
trosuppfattning, kultur, handikapp eller sjukdom, kön sexuell läggning, nationalitet, politisk 
åsikt, etnicitet eller social status” (ICN, 2017).    
 
Falk (2014) beskriver att patientfokuserad vård utgör grunden för vårdvetenskapen, där 
sjuksköterskan behöver uppmärksamma patientens synsätt på hälsa, ohälsa och livssituation. 
Evidensbaserad omvårdnad ligger till grund i hur sjuksköterskor bemöter, informerar, 
undervisar, undersöker och behandlar människor som är i behov av vård och stöd. 
Sjuksköterskor arbetar utifrån (SFS 2017:30) där målet är en god hälsa och vård på lika 
villkor för hela befolkningen. Sjuksköterskor behöver se till hela människan och dennes 
livsvärld för att kunna utföra en god vård (Dahlberg & Segersten, 2013). Sjuksköterskor 
utgår även från patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som syftar till att främja säkerheten i 
vården, där få som möjligt ska drabbas av vårdskador.  
 
Sjuksköterskor kommer i ständig kontakt med människor som har ett annat sätt att 
kommunicera på vilket kan leda till ett problem att få en förståelse om vad som har hänt med 
patienterna (Sandblom & Mangrio, 2016). Enligt Akhavan och Karlsen (2012) samt 
Sandblom och Mangrio (2016) kan språkskillnader innebära att livsvärlden inte ges i uttryck 
eller kan förstås av sjuksköterskan vilket resulterar i att feltolkningar eller felbehandlingar 
uppkommer som kan generera till en fara för patientsäkerheten. Att få en förståelse av vad 
som har hänt och vad anledningen är till sökandet av vård är hos en patient är av stor 
betydelse i att göra en rättvis och säker bedömning. Lill (2010) beskriver det att kärnan i 
mötet mellan sjuksköterska och patient är kommunikationen. Om kommunikationen inte kan 
nå en hållbar dialog mellan sjuksköterska och patienten kan det uppstå 
kommunikationshinder som gör att vårdandet inte uppnår rätt säkerhet och kvalité. 
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PROBLEMFORMULERING 

I dagens samhälle är det vanligt att människor flyttar från ett land till ett annat. Inom vården 
kan sjuksköterskor komma att möta människor från olika etniska och kulturella bakgrunder 
i sitt arbete där människor kan ha svårt med att behärska språket i det land som de kommer 
till.  När sjuksköterskor inte kan kommunicera med patienter som talar endast ett annat språk 
eller har okunskap om kulturella skillnader begränsas möjligheterna till att få ett utbyte som 
ger rätt information om patientens hälsotillstånd och bedömning. Detta kan leda till en 
frustration hos sjuksköterskor som gör att patientens livsvärld kan påverkas. Till följd av 
detta blir sjuksköterskor en bidragande roll till att överkomma kommunikationshinder för att 
främja hälsa och lindra lidande för patienten. Genom att studera sjuksköterskors erfarenheter 
av kommunikationshinder i vård mötet med patienter som inte delar sjuksköterskors språk 
eller kulturella bakgrund ges en ökad förståelse om vilka kunskaper och strategier som kan 
användas för att förbättra kommunikationsmöjligheter.  Om sjuksköterskor får förståelse och 
kunskap av att hantera språkliga och kulturella skillnader bidrar detta till en vård med ökad 
säkerhet och kvalité.  
 

SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation i mötet med patienter 
med ett annat språk och kulturell bakgrund som har svårt med språket i det land som de 
kommer till.  
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METOD 

Metoden för detta examensarbete är en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2017) beskrivs 
litteraturöversikt som en sammanställning av befintlig forskning till en ny kunskap till det 
valda problemområdet. I detta fall sammanställs forskning om sjuksköterskors erfarenheter 
av att möta patienter med annan språklig och kulturell bakgrund. En kvalitativ metod 
användes till denna studie för att studera personers levda erfarenheter för att skapa förståelse 
och insikt i att bemöta kommunikation med patienter (Henricson & Billhult, 2017). I arbetet 
används kvalitativa artiklar för att få en djupare inblick i sjuksköterskors erfarenheter av 
kommunikation med patienter med annan språklig och kulturell bakgrund. I arbetet har 
artiklar sammanställts, analyseras och granskas enligt Fribergs (2017) modell för 
litteraturöversikt. 
 
Urval 
 
Inklusionskriterier 
Inklusionskriterier för studien var att artiklarna skulle förhålla sig till sjuksköterskors 
perspektiv och som handlade om kommunikation i mötet med patienter som har svårt med 
språket i det land som de kommer till. Detta för att svara på studiens syfte. Artiklarna skulle 
vara på engelska, detta för att vetenskapligt material är främst skrivna på engelska (Östlundh, 
2017). Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2006 och - 2019 för att få fram relevant 
och senaste evidens inom området. Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade det vill 
säga peer rewied för att kunna hålla en god vetenskaplig kvalité. Peer Review är en process 
där vetenskapliga publikationer läses och granskas av ämnesexperter innan de accepteras för 
publicering (Östlundh, 2017). Åldern på patienter i artiklarna skulle vara över 18 år, då andra 
lagar och krav styr för att kommunicera med barn samt att det kräver specialistkompetens. 
 

Exlusionskriterier 
Exlusionskriterier var artiklar som hade patientperspektiv, då studiens syfte var att beskriva 
utifrån sjuksköterskeperspektiv. Artiklar som handlade om barnperspektiv exkluderades på 
grund av att det uppstår skillnader som bland annat lagar och regler med att vårda ett barn 
än en vuxen patient.  
 
 
Datainsamling 
 
För systematiska sökningar av artiklar användes databasen CINAHL och Medline från 
Högskolan i Skövdes bibliotek. CINAHL är en databas med en vårdvetenskaplig inriktning 
vilket gör att val av CINAHL ansågs relevant till litteraturöversikten (Friberg, 2017). 
Medline är även en databas som inkluderar artiklar med vårdvetenskaplig inriktning men 
som ingår i NLM, National Library of Medicine (NIH,u.a). Communication*, Immigrants *, 
Nurse*, Transcultural* och Strategies* är de sökord som varit grund för sökningen. 
Sökorden har kombinerats och lett fram till relevanta artiklar för syftet av litteraturstudien. 
Sökkombinationerna gav sammanlagt 493 träffar (se bilaga 2). Det användes sökteknik i 
form av trunkeringstecken (*) för att sökningen skulle ge oss alternativa ord till 
sjuksköterska, kommunikation och immigranter. För att få en bra sammansättning av 
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sökorden, användes boolesk söklogik vilket innebär att orden AND och OR användes till att 
koppla ihop två söktermer. Artiklarna granskades enligt Statens beredning av medicinsk och 
social utvärdering (SBU) (2014) mall för att undersöka dess kvalité ( se bilaga 1) för 
kvalitativ metod vilket syftar på att utifrån frågor granskas syfte, metod och resultat. 
Sammanlagt valdes 10 artiklar till analys (se bilaga 3).  
 
Analys 
 
Artiklarna jämfördes och analyserades med hjälp av Fribergs (2017) analysmodell för 
litteraturöversikt. Analysen innebär att gå från helhet-delar-helhet vilket innebär att läsa 
artiklar i helhet och sedan analysera resultatets delar för att sedan sammanställa en ny helhet 
i form av nya områden och rubriker. I första steget i analysprocessen lades fokus på 
artiklarnas resultat och konklusions del. För att få en helhetsbild av resultatet, lästes resultat 
av båda författarna upprepade gånger. Under läsningen i det andra steget i analysen kunde 
författarna identifiera likheter och skillnader i texter. Dessa identifierade områden 
färgmarkeras utifrån textens likheter och skillnader. Texter med likande innehåll markerades 
i samma färg för att underlätta sorteringen. I det sista steget sorterades texter med liknande 
innehåll under samma rubriker som sedan gavs namn utifrån textens innehåll. I slutet av 
analysen kunde det skapas sammanlagt fyra huvudområden som kan ses som en helhet. 
Dessa områden presenteras under resultatet nedan. 
 
 
Etiska överväganden 
 
Artiklarna som valdes till studien uppfyller krav på etisk medvetenhet vilket gör att alla 
deltagare till studierna som har gjorts i artiklarna ska identitet och integritet skyddas. 
Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver att etiska krav ska involveras vid deltagande av 
studier. Informationskravet innebär personer som berörs av eller ingår i ett arbete ska vara 
informerade om den aktuella uppgiftens syfte. Samtyckeskravet är när deltagare i en studie 
har rätten att själv bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet ser till att uppgifter 
om deltagarna i en studie förvaras på ett säkert sätt samt Nyttjandekravet som innebär att 
uppgifter som samlas in från deltagarna enbart ska användas för ändamålet. I denna studie 
har uppsatsförfattarna tagit del av Helsingforsdeklarationen som är en central etisk riktlinje 
som beskriver att det är viktigt att deltagarna alltid måste gå före vetenskapens intresse där 
de olika kraven måste uppfyllas för att bli godkända av en etisk kommitté (Vetenskapsrådet, 
2017). En avvägning till litteraturöversikten var att artiklarna var granskade av etisk 
kommitté för att säkerhetsställa att deltagarna var med frivilligt i studien och att de kunde 
avbryta deltagandet när som helst.  
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RESULTAT 

Resultaten som presenteras nedan beskriver sjuksköterskors erfarenheter med att möta 
kommunikation med människor som har annan språklig och kulturell bakgrund. Dessa 
områden benämns: Tiden påverkar kommunikationen, Behov av interkulturell kompetens, 
Att hitta kommunikationsstrategier till att överkomma hinder och Betydelsen av 
tolkanvändning. 
 
Tiden påverkar kommunikationen 
 
Sjuksköterskor upplever att det skapas frustration av att inte kunna ge patienterna den 
meningsfulla tid som önskas. Underliggande stress skapas i mötet med patienter som talar 
ett annat språk, då det tar längre tid att kommunicera på samt skapa en förståelse av vad 
patientens vårdbehov är. Detta kan innebära att förklaringar behöver upprepas samt att hitta 
alternativa hjälpmedel till att framföra ett samtal. Utöver detta upplever sjuksköterskor en 
stress över att inte få tid till resterande patienter som är i behov av vård. Tidsbristen som 
skapas upplever sjuksköterskor att tålamodet kan brista som i sin tur kan leda till irritation 
och frustration. Detta är något som kan påverka patienter då dessa känslor kan föras vidare 
till nästa patientmöte med likande situation. Detta kan resultera till att patienten känner ett 
lidande över att inte bli sedd eller hörd vilket påverkar den meningsfulla kommunikationen. 
Trots att sjuksköterskor upplever sin arbetsmiljö som stressig och inte alltid finner tiden till 
att lyssna på patienterna eller att hitta alternativa sätt att kommunicera på, förstår 
sjuksköterskorna vikten av att ge tid och att vara närvarande för att komma över 
kommunikationshinder med patienter som talar ett annat språk (Alm,Vicente, Falk & 
Lindström, 2018; Perdget, Ekblad , Enskär & Björk, 2007 ; Ian, Nakamura-Florez, & Young-
Me Lee, 2016).  
Sjuksköterskor som vårdar patienter med språkbarriärer anser att tid är viktigt för att kunna 
kommunicera för att få en förståelse för patientens livsvärld. Om sjuksköterskan inte ser till 
patientens livsvärld kan individuella behov inte tillgodoses och därmed skapa ett lidande för 
patienten (Likupe, Baxter & Jogi, 2018; Hemberg & Vilander, 2017). Sjuksköterskor 
beskriver att tid, närvaro, medkänsla och empati är viktiga aspekter i relationen med 
patienten. Med detta menar sjuksköterskor att kommunikationen öppnas på ett bra sätt när 
sjuksköterskan visar en ansträngning till att vilja kommunicera med patienterna. Medkänsla 
kan visas när sjuksköterskan sitter bredvid patienten, håller patientens hand eller inställer en 
känsla av hopp eller tro på patienten. Det kan handla om beröring för att visa empati eller ett 
vänligt ansiktsuttryck som visar “att jag är på din sida jag ska hjälpa dig” Det handlar om 
den mänskliga kärleken, viljan att göra gott. Sjuksköterskor erfar också att genom att visa 
mänsklig kärlek och en holistisk människosyn gentemot patienterna skapas en god grund för 
kommunikationen. Att få delta i jämställdhet i en diskussion om sin hälsoprocess gör att 
patienterna känner en känsla av samband och värdighet. Genom att visa att tid finns skapas 
en närvaro och en öppenhet för kommunikation samt ett intresse för patienten som bidrar till 
medkänsla som gör att lidandet hos patienter som talar ett annat språk kan minska (Hemberg 
& Vilander, 2017). Även om sjuksköterskor inte förstår eller talar samma språk upplever 
sjuksköterskor att genom att vara modig och anstränga sig till att kommunicera med 
patienten minskar detta patientens lidande av att försöka finnas där. Att visa att patienten 
inte är ensam upplever sjuksköterskorna ger en trygghet hos patienten (Alm et al. 2018; 
Perdget et al. 2017).  
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 Behov av interkulturell kompetens 
 
Kommunikationen kan påverkas av kulturella värderingar och inte enbart språkliga 
skillnader i mötet med patienter med annat språk och kultur. Transkulturella möten 
förutsätter också viss förståelse för kulturella skillnader. Eftersom att sjuksköterskor saknar 
kompetens om andra kulturer finns det en önskan av att kunna få mer utbildning av olika 
kulturer och därmed kan skapa en bättre förståelse om patientens situation. Att kunna ha 
kunskap om hur olika kulturer fungerar bidrar till att kommunikationen kan stärkas och en 
bra relation med patienter kan skapas. Kunskap om kulturer är en vägledning till att förstå 
och se till att patienters önskemål uppfylls och respekteras (Eklöf, Hupili & Kilpi, 2015; 
Ikupe et al. 2018) Att kunna bemästra kulturella barriärer är en del i kommunikationen som 
sjuksköterskor ständigt kommer i kontakt med i vården och upplever som ett stort hinder. 
Sjuksköterskor erfar att det viktigt att uppmärksamma detta i vårdandet och att ha kunskaper 
om kulturella aspekter som påverkar patienters behov och värderingar. Vilket kan handla om 
olika trosuppfattningar där till exempel patienten behöver be vid vissa tidpunkter eller att 
patienten fastar, eller vikten för patienten av att bära huvudbonad. Sjuksköterskor erfar att 
interkulturell kunskap är en viktig tillgång för att minska sterotypning där förutfattade 
meningar om patienten styr patientens vårdande. Detta är viktiga aspekter för sjuksköterskan 
att ha kunskap om, för att kunna möta patienten bakom kulturen för att ge en individanpassad 
vård (Eklöf et al. 2016; Ian et al. 2015).  
Sjuksköterskor upplever att genom att besitta en interkulturell kompetens ökade förmågan 
att interagera med patienter som erhåller ett annat språk. Vilket genererar till att förstå 
värderingar och att se att människan är en individ även om de är påverkade av sina kulturella 
värderingar. Sjuksköterskor beskriver även att hjälp från kollegor som talar ett annat språk 
och erhåller en annan kultur kan ge kunskap om olika kulturer och språk. Vilket bidrar till 
att kommunikationen förbättras med patienterna. Att kunna ta hjälp av andra kollegor som 
besitter ett gemensamt språk med patienter gör det möjligt att kommunikationen med 
patienterna främjas och som skapar en säkerhet för att rätt information nås fram till 
patienterna (Eklöf et al. 2016). Människan är inte enbart sin kultur utan även en unik varelse. 
I samspelet med patienter med annan kultur och språk kunde sjuksköterskor öka sina 
kunskaper om andra kulturer såväl som hens egna, vilket resulterade i att sjuksköterskors 
kulturkompetens ökade. Samspelet med patienter som talar ett annat språk gav 
sjuksköterskorna möjlighet att förvärva fakta, information och kunskaper om andra kulturer 
och deras egna (Ian et al. 2015).  

Interacting with different cultures in such stressful situations has taught me a lot 
about other cultures as well as our own. (Ian et al,. 2015, s. 259) 
More knowledge and being able to understand the cultures and then still to be 
allowed to talk about your prejudice (Perdget et al,. 2007, s. 40) 

Dessa situationer är en beskrivning på hur viktigt det är för en sjuksköterska att kunna ha 
kunskaper om interkulturell kompetens som gör att kommunikation kan främjas med 
patienter. Kulturella kunskaper kunde också ge möjligheter att hantera svåra situationer 
samtidigt som det bidrog till förbättrad kommunikation med respekt för patienten. Med 
innehavande av interkulturell kompetens erfar sjuksköterskan även en trygghet i sin 
profession där sjuksköterskans roll som talesman stärks i att kunna bemöta och kommunicera 
med människor av annan kultur. Genom att skapa kunskap om transkulturella möten så 
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skapas en omtänksam och öppen attityd som genererar i en god omvårdnad. Kulturkunskap 
gav sjuksköterskor mer förtroende till att ta itu med obekväma situationer som gav en 
förbättrad kommunikation med patienter. Att handha interkulturell kompetens gav 
sjuksköterskor en ökad kulturmedvetenhet och i sin tur en förbättrad kommunikation. (Eklöf 
et al. 2015; Ian et al. 2015; Ikupe et al. 2018; Perdget et al. 2007). 
 
 
Strategier till att överkomma kommunikationshinder 
 
Sjuksköterskors erfarenheter är att det uppkommer utmaningar i kommunikationen med 
patienter som besitter annan språklig och kulturell bakgrund. När sjuksköterskor inte har ett 
gemensamt språk med patienter, krävs det av sjuksköterskan att på bästa möjliga sätt kunna 
framföra en kommunikation med hjälp av olika strategier. Detta för att ge ett bra bemötande 
av patienten samt att kunna genomföra en bedömning för patientens kommande vårdvistelse 
(Hemberg & Vilander, 2017).   
Sjuksköterskorna beskriver att det var betydande att anpassa den verbala kommunikationen 
i mötet med patienter som har annan språklig och kulturell bakgrund. Genom att använda 
sig av rösten trots att språkskillnader uppkommer gör att patienter uppnår en känsla av 
hjälpsamhet. Sjuksköterskor beskriver att anpassa rösttonen uppgav förtroende och säkerhet 
hos patienter vilket kunde leda till att överkomma kommunikationshinder. När ett 
gemensamt språk inte fanns i mötet med patienter belyser sjuksköterskor en vikt av 
ansträngning och villighet som ger en känsla av patienterna känner sig igen sedda främjar 
kommunikationen på ett sätt av att den vårdande relationen blir bättre (Alm et al. 2018; 
Hemberg & Vilander, 2017). Sjuksköterskorna beskrev att trots ett gemensamt språk inte 
finns är en strategi att använda sig utav olika beskrivande ljud exempelvis av kräkljud få 
fram om patienten mår illa eller om patienten har haft ett illamående under ett tidigare 
tillfälle. Anpassning av den verbala kommunikationen med patienter från annan språklig och 
kulturell bakgrund är avgörande för att tillgodose patienters behov och kunna tillämpa god 
omvårdnad (Alm et al. 2018).  
En förutsättning av att skapa en god kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter var 
att sjuksköterskor i handhar förmåga att kunna anpassa samtal efter patientens behov. Det 
kan handla om att bemöta patientens oro och svara på frågor som uppkommer. När 
information skall ges till patienter om exempelvis medicinska administrationer beskriver 
sjuksköterskor att det är av vikt att ha en strukturerad plan över hur information som skall 
överföras till patienterna. Sjuksköterskors erfarenhet av att tillämpa information till patienter 
är att ha öppen inställning gentemot patienter och kunna förtydliga information och kunna 
svara på frågor som patienter ifrågasätter främjar kommunikationen och patienten blev nöjd 
(Alm et al. 2018; Liu, Gerdtz, & Manias, 2016). En ytterligare strategi till att överkomma 
kommunikationshinder var att sjuksköterskorna kunde några få ord på patientens språk vilket 
gjorde att patienter kände en samhörighet och tillit till sjuksköterskan och som underlättade 
i att förstå patientens situation. Vilket gav sjuksköterskorna en ökad förståelse av insats till 
att kunna ha gemensamt språk med patienter för att förbättra upplevelsen av vården och 
därmed skapa ett bättre välbefinnande (Alm et al. 2018 ; Jirwe, Gerrish & Emami, 2010). 
Det framkom också att användning av icke-verbal kommunikation är en ytterligare strategi 
för sjuksköterskor att använda för att överkomma kommunikationshinder med patienter med 
annan språklig och kulturell bakgrund. Att kunna utöva ett lärande språk i form av att vara 
pedagogisk med hjälp av sitt kroppsspråk underlättade patienters förståelse av behandling 
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och   olika medicinska administrationssätt. Sjuksköterskorna erfor vikten av att använda 
kroppsspråket med patienter som inte har ett gemensamt språk genom att ha ett kreativt mod 
och ha personliga färdigheter i form av att kommunicera via kroppen och därmed kunna 
främja en god kommunikation (Hemberg & Vilander, 2017; Jirwe et al. 2010; Liu et al. 
2016). Genom att demonstrera och peka på sin egna kropp samt använda “vardagliga” gester 
i form av tumme upp eller ned beskrev sjuksköterskorna som ett verktyg att kunna 
kommunicera med patienter. När ett gemensamt språk inte fanns att tillgå med patienter 
använde sjuksköterskor sig av sin kliniska blick i form av att använda sina sinnen till att 
bedöma patientens tillstånd och få en första överblick. Sjuksköterskor beskriver att om det 
finns förmåga att tolka gester och ansiktsuttryck kunde detta leda till ett ömsesidigt 
förtroende för patienter med kulturell bakgrund (Alm et al. 2018). En utmaning som 
sjuksköterskor beskriver med att utöva icke- verbal kommunikation är ansvara av att kunna 
ta hänsyn och ge respekt till patientens kulturella bakgrund för att kunna tillgodose 
patientens behov. Patienter med annan kulturell bakgrund har ibland annan syn på hur vissa 
gester och kroppsspråk utspelas och kan därmed misstolkas i kommunikationen vilket 
upplevde sjuksköterskorna som otillfredsställande (Hemberg & Vilander, 2017). Att 
använda sig utav bilder som hjälpmedel var ytterligare en kommunikationsstrategi som 
sjuksköterskor beskriver som användbar i mötet med patienter med språkliga skillnader. 
Bilderna kan illustrera patientupplevelser där patienterna kan vara i behov av olika 
omvårdnadsbehov som att exempelvis intag av vätska eller behöva gå på toaletten. 
Sjuksköterskor beskriver att användning av bilder gör att det skapas en känsla av 
sjuksköterskorna gör en insats och visar en vilja att kunna kommunicera med patienter 
(Hemberg & Vilander, 2017; Jirwe et al. 2010). Strävan efter att hitta möjliga strategier till 
att överkomma kommunikationshinder upplever sjuksköterskor att patienter med utländsk 
härkomst känner sig sedda och väl omhändertagna (Alm et al. 2018; Jirwe et al. 2010; Liu 
et al. 2016).  
 
Betydelsen av tolkanvändning 
 
När patienterna inte kunde förstå språket behövde sjuksköterskor ta hjälp av en auktoriserad 
tolk för att kunna kommunicera med patienter med annan språklig och kulturell bakgrund. 
Sjuksköterskors erfarenheter av användning av tolk är att det är en viktig länk i att kunna 
främja kommunikation mellan sjuksköterska och patienter med annat språk och 
kultur.  Sjuksköterskornas beskriver hur tolkens yrkeskunskap var viktigt vid tolkning och 
ett grundläggande krav för att involvera en tolk var att tolken skall kunna ha god förståelse 
för patienten och sjuksköterskans språk (Eklöf et al. 2015). Fördelar med att använda sig av 
tolk erfor sjuksköterskor att de hjälpte att upprätthålla en bra kommunikation med patienter 
som bidrar till att ingen information missades och att förståelse av information framgick. 
Genom tolkanvändning ökade patienters deltagande i sin egen vård vilket ökade kvaliteten 
på samspelet mellan sjuksköterskor och patienter med språkliga skillnader. Sjuksköterskorna 
beskriver vikten av att det måste finnas kriterier på hur en tolk ska agera för att kunna utgöra 
en fullbordad tolkning. Tolken behöver ha bred språklig kunskap, kulturell förståelse samt 
ha kunskap om etniska bakgrunder och även ha vissa egenskaper som empati, känslighet och 
vänlighet. Dessa kriterier värderade sjuksköterskorna högt (Eklöf et al. 2015; Jirwe et al. 
2010). Sjuksköterskorna beskriver att när det uppkommer kommunikationshinder med en 
patient att i tidigt skede ta hjälp av en tolk om det finns att tillgå. Detta gör att det inte 
uppkommer några missförstånd som kan leda till ett lidande för patienter då förståelsen 
brister. (Eklöf et al. 2015; Hoye & Severinsson, 2008).  Sjuksköterskor har erfarenheter av 
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att vissa tolkar skapar en nära relation med en patient som pratar samma språk vilket gör det 
svårt för sjuksköterskor att framföra rätt information, då tolken inger en känsla av att inte 
vara professionell, minskar förtroende för tolk hos sjuksköterskan. En tolk ska tolka ord för 
ord som en sjuksköterska vill förmedla till en patient och därmed kunna bibehålla en 
neutralitet i tolkandet av information. Valet av tolk beskriver sjuksköterskor att det är viktigt 
att se över patientens modersmål och inte enbart av nationalitet (Eklöf et al. 2015; Fatahi, 
Mattsson, Lundgren & Hellström, 2010).  

Everybody talks about money, and the use of interpreter is expensive...It is 
challenging when a patient needs an interpreter, but the guidelines say he/she 
shouldn’t have one because of his/her immigration type...My main point is the 
patient, not the guideline (Eklöf et al. 2015, s. 147) 

Detta är en viktig aspekt i valet av tolk är att se över om det verkligen finns behov av tolk. 
Sjuksköterskor beskriver att de upplever en press utifrån organisationen att det är ett 
kostnadsperspektiv att involvera en tolk. Sjuksköterskor beskriver att kostnaden står i vägen 
för användning av tolk med patienter som är i behov av detta (Eklöf et al. 2015). Av analysen 
framkom det att det är av stor vikt att tolk finns tillgängligt för att sjuksköterskor ska kunna 
ge en kvalitetssäker vård. Om en tolk inte finns att tillgå sätter detta press på sjuksköterskor 
till att kunna kommunicera med patienter med annan språklig bakgrund. Sjuksköterskor 
beskriver att det uppkommer känslor i form av ångest över att misstolka och att information 
som ges inte på rätt sätt (Eklöf et al. 2015; Jirwe et al. 2010). 
Av analysen framkom det att om en auktoriserad tolk inte finns att tillgå fick sjuksköterskor 
ta hjälp av anhöriga med tolkning av information till patienten. Det framkom både fördelar 
och nackdelar med att ta hjälp av anhöriga som tolk. Sjuksköterskor beskriver att anhöriga 
kan agera som tolk när information behöver ges i stressade situationer, då tid inte finns till 
att hitta en auktoriserad tolk. I stressade situationer känner patienten sig trygg och tacksam 
över att anhöriga finns att tillgå som tolk. Sjuksköterskorna beskriver även att involvera 
anhöriga till att tolka information när det uppkommer språkliga skillnader upplevs som 
osäkert. Detta på grund av att det kan förekomma ett selektivt utbyte av information som gör 
att patienter förstår informationen fel. En ytterligare nackdel med att använda anhöriga som 
tolk var att patientens integritet sattes på spel då sjuksköterskorna inte visste om 
informationen om patientens hälsotillstånd fick delas med anhöriga. Sjuksköterskorna erfor 
att anhöriga inte var lämpade till att vara en tolk på grund av att det är känslomässigt 
involverade i sin närståendes vård samt att många upplever en stress av att befinna sig i 
vårdmiljöer vilket kan generera till att informationen inte kan framföras korrekt eller att 
informationen misstolkas. Vilket gör att den neutrala rollen som tolk påverkas och att 
sjuksköterskorna inte kan förmedla rätt information vilket gör att kommunikationen 
påverkas negativt och ett omsorgsfullt samtal inte kan uppnås. Sjuksköterskor beskriver 
genom att hitta rätt verktyg till att kunna övervinna kommunikationshinder gör att 
patienterna får ett bättre bemötande och en respektfull vård där vårdandet är anpassat efter 
individen och inte efter kulturella olikheter. (Eklöf et al. 2015; Fatahi et al. 2010; Ian et al. 
2015; Jirwe et al. 2010; Perdget et al. 2007).  
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Resultatsammanfattning 
 
Sjuksköterskor beskriver vikten av att tid och närvaro behövs för att bilda en respektfull och 
trovärdig relation med patienter som främjar kommunikationen positivt. Arbetsmiljön för 
sjuksköterskor är stressfylld och detta kan generera i form av känslor som irritation och 
frustration när tid saknas för att hitta hjälpmedel till att kommunicera med patienter med 
språkhinder. Tidsbristen gör att tålamodet hos sjuksköterskorna brister vilket resulterar till 
att patienten känner ett lidande över att inte bli sedd eller hörd som påverkar den 
meningsfulla kommunikationen. Trots att det inte alltid finns tid till att hitta alternativa sätt 
att kommunicera på, förstår sjuksköterskorna vikten av att ge tid och att vara närvarande för 
att skapa en medkänsla till patienter. Att sträva efter att uppnå interkulturell kompetens 
skapar en bättre uppfattning för sjuksköterskor om patienter med annan kultur och språk. 
Ökad kunskap om andra kulturer och värderingar främjar kommunikationen för att 
övervinna språkliga och kulturella hinder i mötet med patienter. Andra kunskaper som 
sjuksköterskor kan tillhandahålla för att uppnå en bra kommunikation är av olika strategier 
i form av tolk, verbala och icke- verbala kommunikationssätt. Verbal och icke verbalt 
kommunikationssätt utgör grunden för en fungerande kommunikation. Den icke verbala 
kommunikationen hjälper vårdandet då det blir en tydlig och bättre kommunikation som kan 
hjälpa sjuksköterskan att få en förståelse för patienten med annan kultur. Den verbala 
kommunikationen gynnas om sjuksköterskor besitter patienternas språk, då betydelsen av 
att sjuksköterskan är flerspråkiga gynnar kommunikationen. Vid behov behövs informella 
tolkar med rätt auktoritet för att få en fungerande kommunikation med patienterna. 
Familjemedlemmar bör undvikas att användas som tolkar då de befinner sig i en utsatt 
situation, vilket kan innebära att information kan missas eller undanhållas för patienterna.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Metoden som valdes för att genomföra denna studie var litteraturöversikt med kvalitativ 
inriktning. Metoden passar väl då en ny helhet ska skapas genom att sammanställa resultat 
från tidigare forskning samt får en uppfattning om hur området har studerat och hur resultatet 
har framkommit. Anledningen till att uppsatsförfattarna ansåg att en litteraturöversikt var en 
lämplig metod till denna studie var att få fram sjuksköterskors erfarenheter av 
kommunikation genom sammanställning av intervjuer, observationer eller enkäter från 
tidigare forskning. I val av artiklar valdes en kvantitativ metod bort då metoden inte belyser 
erfarenheter utan framställer ett resultat utifrån mätningar och jämförelser som undersöker 
effekter eller samband (Friberg, 2017). Ett annat alternativ till att besvara studiens syfte 
kunde vara att använda en empirisk studie, vilket innebär att insamling av material sker via 
egna intervjufrågor kopplade till verkligheten (Priebe & Landström, 2016). Denna 
metodform valdes bort på grund av att det fanns inte tillräckligt med tidsåtgång för att 
fullfölja denna studie. 
 
Begränsningar till denna litteraturöversikt var att samla in material utifrån specifika årtal för 
att smalna av och göra sökningen stram då vetenskapligt material är en färskvara. Utifrån 
inklusionskriterier av studien valdes ett åldersspann på tretton år, det vill säga mellan år 2006 
och 2019. Fördelen med artiklarnas åldersspann är att forskningen går att tillämpa i dagens 
samhälle och resultatet får en bredare aspekt. Endast artiklar skrivna på engelska användes, 
då mestadels av vetenskapliga artiklar publiceras på engelska samt att det går att få 
tillfredsställande träff på databaser (Östlundh, 2017). En ytterligare styrka i denna 
litteraturstudie är att endast vetenskapliga originalartiklar som är av peer rewied är använda 
vilket ökar trovärdigheten av artiklarnas innehåll (Henricson, 2016). I denna studie valde 
författarna en inklusionskriterie där artiklarna skulle omfamna vuxna människor av både 
manligt och kvinnligt kön som nyligen har kommit till ett land eller som har varit i ett land 
under en längre tid som har språkliga och kulturella skillnader. Om barn skulle ingå i studien 
finns det annorlunda regler och lagar inom vården som studien behöver ta del av vilket hade 
gjort studien mer omfattande komplex.  
 
För att kunna göra sökningen så effektiv som möjligt vidtogs hjälp av en bibliotekarie för att 
få fram bra kombinationer med ämnesord samt hjälp med trunkering (Östlundh,2017). 
Sökningen av artiklar gjordes med hjälp av ämnesord i olika kombinationer med AND och 
OR som är en boolesk sökteknik vilket gjorde att sökningen blev mer specifik. När 
sökningen av data påbörjades gjordes upptäckten att samma studier återkom under flera 
sökkombinationer vilket ökar sensitiviteten till studiens resultat och därmed trovärdigheten 
(Henricsson, 2017). Om den booleska söktekniken NOT hade använts ökade specificitet mer 
och detta hade kunnat påverkat datainsamlingen på grund av bortfall av relevanta artiklar 
vilket ansågs var en svaghet för studien. Styrkan i denna litteraturöversikt är att två databaser 
har använts i sökningen då Östlundh (2017) beskriver att en litteratursökning bör innefatta 
flera databaser för att få en sensitivitet som ökar studiens trovärdighet. Databaserna 
CINAHL och Medline användes till artikelsökningen då inriktning grundar sig mot 
vårdvetenskaplig forskning, vilket ökade chansen att hitta data relaterat till sjuksköterskans 
upplevelse. Flera databaser hade kunnat användas för att upptäcka fler artiklar, dock ansågs 
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sökningarna som gjordes i två databaser ge tillräcklig omfattande datainsamling till studien. 
En av artiklarna som inkluderades var sjuksköterskestudenters upplevelser av 
kommunikation i vården på grund av att studien svarade mycket väl på studiens syfte. Denna 
inkluderades på grund av att studenterna var långt gångna i sin utbildning (termin 6) och gav 
studien perspektiv. Sökningen av studien var inte kopplat till ett specifikt område inom 
vården som exempelvis sjukhus, hemsjukvård eller primärvård. Om denna begränsning hade 
funnits kunde inte tillräckligt med data hittas för att ge ett säkert resultat. 
 
En kvalitetsbedömning har gjorts på resultatartiklarna utifrån SBU (2014) granskningsmall 
som ger en utvärdering av metoder i hälso och sjukvården kopplat till en bedömning av 
kvalitativa artiklar. Att använda denna mall gör att artiklarna genomgår en granskning av 
relevans, kvalité och värde. Enligt Friberg (2017) har artiklarna granskats och diskuteras om 
innehållets lämplighet för att stärka reliabiliteten i studien. Mårtensson och Fridlund (2017) 
beskriver att etiska ställningstaganden i form av anonymitet och konfidentialitet ska beaktas 
i granskning av artiklar till resultatet. Ställningstagande till att exkludera artiklar som inte 
bibehåller etisk kvalité eller fått ett godkännande av etisk kommitté har vidtagits. Betydelse 
av att vetenskapliga artiklarna innehåller detta påvisar att forskning har genomfört med 
deltagarnas samtycke och att integritet har beaktats. 
 
Analysprocessen gjordes enligt Fribergs (2017) analysmodell för litteraturöversikt. 
Användning av analysmodellen skapade ett strukturerat arbetsförhållningsätt för 
insamlandet av artiklar och därmed skapade en beskrivande översikt över det valda området. 
Dock menar Friberg (2017) att analysprocessen för litteraturöversikt kan ses som en svaghet 
i studien på grund av begränsning av relevant forskning och att det kan ses som ett selektivt 
urval. Artiklarna lästes individuellt i helhet av båda uppsatsförfattarna för att få en förståelse 
om vad artiklarnas resultat handlar om och vad de fick fram vilket Henricson (2017) 
beskriver ökar trovärdigheten i analysprocessen. Hänvisningar enligt Friberg (2017) följdes 
gällande analysprocessen noggrant vilket stärker trovärdigheten till att hitta relevanta artiklar 
till studien. Artiklarna som valdes till studien sammanfattades i tabeller (se bilaga 3) för att 
få en överskådlig bild vilket var en fördel till analyserandet och som ökar trovärdigheten till 
studien (Friberg, 2017). Sammanställning av artiklarna uppgav likheter och skillnader som 
gjorde att uppsatsförfattarna fick fram vad som karaktäriserar den aktuella studien. Sortering 
av materialet enligt Friberg (2017) i analysprocessen gav rubriker och områden som gör att 
det skapas en förståelse för studiens område. Efter att analysen av artiklarna genomförts 
fanns hjälp att tillgå av handledare och handledningsgrupp för att kontrollera att 
resultatbeskrivningen är rimlig och svarar på syftet vilket Henricson (2017) anser att 
validiteten i studien stärks.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter med 
annan kulturell och språklig bakgrund som har svårt med språket i det land som de kommer 
till. De fyra huvudfynd som uppkom speglades ur de fyra huvudområden som benämns 
Tiden påverkar kommunikationen, behov av interkulturell kompetens, strategier till att 
överkomma kommunikationshinder och betydelse av tolkanvändning. 
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I resultatet påvisas att närvaro och tid som en viktig aspekt för sjuksköterskors erfarenheter 
av kommunikationen med patienter från en annan kultur och som talar ett annat språk. 
Sjuksköterskor upplever att tid inte räcker till för att möta patienter som inte talar samma 
språk då det tar tid att framföra en konversation där en tolk behöver bli inblandad för att 
informationen ska bli korrekt. Detta kan även styrkas i Suurmond, Lieveld, van de Wetering 
och Schouten-van Meeteren (2017) som menar att sjuksköterskor upplever stress på grund 
av tidsbrist som kan leda till att vissa patienter prioriteras då sjuksköterskor anser att det tar 
mindre tid att framföra information. Patienter som har behov av att använda tolk gör att 
vårdmötet blir dubbelt så långt vilket gör att sjuksköterskor måste ta sig tiden till patienter 
för att inte missa att delge väsentlig information. Detta gör att det skapar en frustration hos 
sjuksköterskor då det har en stressig arbetsmiljö där fler patienter är i behov av vård. Brist 
på tid ger ett lidande för patienten där sjuksköterskan inte tar sig tiden till att ge en 
individualiserad vård då vården ska anpassas med lika villkor för alla patienter. Wiklund 
(2013) beskriver för att skapa en effektiv kommunikation behöver sjuksköterskan strategier 
som underlättar integrationen med patienter med ett annat språk och kultur där 
kommunikationshinder förekommer. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskor prioriterar 
att vara närvarande och att utöka tiden med patienter där kommunikationen brister i form av 
hinder. Sandblom och Mangrio (2016) beskriver att feltolkningar av behandlingar kan 
generera till en fara för patientsäkerheten vilket kan inträffa när kommunikationen 
brister.  Om tid och närvaro inte prioriteras kan patientens livsvärld inte kan ges i uttryck 
vilket ger ett lidande för patienten. Detta kan även styrkas i Wiklund (2013) då lidande kan 
bli en konsekvens för patienten då sjuksköterskan inte kan delge rätt information som ger en 
förståelse om vårdsituationen. Om en gemensam kommunikation mellan sjuksköterskor och 
patienter saknas, uppstår det svårigheter för sjuksköterskan att förstå patienter och dess 
behov. Detta framkommer även i Gillham, De Bellis, Xiao, Willis, Harrington, Morey och 
Jeffers (2018) som beskriver att sjuksköterskor ska kunna skapa en god kommunikation med 
patienter behöver sjuksköterskan ha förståelse för vad patienterna menar. Kommunikationen 
är en viktig del inom vården för att kunna se hela patienten. Eide och Eide (2007) uttrycker 
att om det förekommer svårigheter att kommunicera med patienter med ett annat språk är 
det svårt att ge en god omvårdnad. Dahlberg och Segesten (2013) menar även på att 
kommunikationen är väsentlig inom vården och är en av de betydelsefulla aspekterna till att 
sjuksköterskor ska kunna ge en god omvårdnad. För att sjuksköterskor ska kunna skapa en 
god kommunikation med patienterna behöver sjuksköterskor ha en förståelse för vad 
patienterna menar för att sedan kunna ge rätt behov av vård. Om kommunikationen mellan 
patient och sjuksköterska inte är hållbar på grund av tidsbrist kan det leda till konsekvenser. 
Detta kan skapa en misstro till sjuksköterskan. Patienterna får ingen tillit till att vilja skapa 
en relation med sjuksköterskan samt att patienten inte får den uppmärksamhet eller den tid 
som behövs. Detta kan vara avgörande för att få rätt vård för sin problematik och därmed 
inte kunna missa något väsentligt.  
 
I resultatet framkommer även att interkulturell kunskap är en viktig del för sjuksköterskor 
att hantera i kommunikationen med patienter med annan kultur eller språk då människor kan 
ha värderingar eller levnadsvanor efter sin kultur. Sjuksköterskor belyser att de behöver 
kunna mer än ett språk för att kunna förstå och ge omvårdnad till patienter från annan 
kulturell bakgrund. Sjuksköterskor beskriver även att vikten att ta del av kunskap och som 
hjälp av kollegor som har en annan kultur och ett språk. Detta framkommer även i Gillham 
et al. (2018) som beskriver vikten av att kunna utbilda och inneha kulturell kompetens ökar 
samspelet mellan sjuksköterska och patient då förståelsen och information kan ges på det 
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sätt som är accepterat för människans kultur. Det kan vara att olika tecken kan betyda olika 
för olika kulturer vilket är viktigt att ha med sig i kommunikationen med någon som har en 
annan kultur eller språk. Det uppkom olika strategier hur man får interkulturell kompetens, 
det ena innefattar en livserfarenhet av att ha mött många olika kulturer för att få interkulturell 
kompetens, det andra sättet är att få utbildningar samt diskussioner med varandra för att få 
en djupare inblick för att se hur det påverkar varandra. Interkulturell kunskap behövs för att 
kunna förstå och behandla patienten från ett personcentrerat förhållningssätt. Detta belyser 
även Falk (2014) att patientfokuserad vårdande utgör grunden för vårdvetenskapen, där 
sjuksköterskan behöver uppmärksamma patientens synsätt på hälsa, ohälsa och livssituation. 
Med ökad interkulturell kompetens känner sig sjuksköterskor mer trygga i att kommunicera 
med patienter som har ett annat språk eller kultur och med interkulturell kunskap kan de se 
hela människan vilket bidrar till ett bättre vårdande och integration mellan sjuksköterska och 
patient. Sandblom och Mangrio (2016) beskriver att sjuksköterskor behöver ha kunskap om 
interkulturell kompetens som ökar möjligheten till att skapa en bra kommunikation för att 
kunna interagera med patienterna och ge inblick i deras kultur och livsvärld. Att ha denna 
kunskap med sig till varje tillfälle där det uppkommer att kommunikationen mellan patient 
och sjuksköterska inte fungerar gör att på ett lättare sätt kunna förstå hur vissa saker hanteras, 
hur det skall bemötas på ett rätt sätt och därmed kunna möta patientens behov. Att besitta på 
denna kunskap tycker uppsatsförfattarna är utav betydelse för att kunna förstå och ha en 
inblick i hur vissa kulturer utspelar sig och därmed kunna anpassa vården utefter kulturen. 
Detta är något som alla sjuksköterskor bör ha kunskap om för att ha en förståelse varför vissa 
patienter hanterar vården annorlunda och därmed kunna anpassa vården efter detta.  
 
I resultatet framkom också att vid kommunikation med patienter med annan språklig och 
kulturell bakgrund kan språkhinder med sjuksköterskor uppkomma på grund av att det inte 
finns ett gemensamt språk att tillgå. Därmed finns behov av att hitta en bra strategi för 
sjuksköterskor att kunna kommunicera med patienter. Strategier som sjuksköterskor 
använde sig av var verbal och icke verbal kommunikation. En strategi av verbal 
kommunikationsform beskrev sjuksköterskorna att patienterna fick en större förståelse av 
vad sjuksköterskorna efterfrågar i att kunna utföra en bedömning av patientens tillstånd. Att 
genom beskrivande ljud få fram information om patientens tillstånd kom till användning för 
att kunna tillfredsställa patienternas behov och därmed skapa en bättre kommunikation. 
Detta framkommer även i El-Amouri (2011) som framhäver att sjuksköterskor ska behandla 
människor ömsesidigt för att kunna främja en respekt vilket förekommer av att använda sig 
av olika strategier till att kunna framföra en kommunikation som sker på ett säkert och 
respektfullt sätt och därmed skapa en god omvårdnad.  
Enligt Patientlagen (2014:821) som ingår i svensk lag har sjuksköterskor ansvar att förmedla 
rätt information om sitt hälsotillstånd, behandlingar, komplikationer, biverkningar trots att 
patientens språkliga bakgrund skiljer sig gentemot sjuksköterskan. Utifrån denna studies 
resultat kan förslag på olika kommunikationsstrategier som framgår kunna underlätta i 
situationer där sjuksköterskan står inför att kunna förmedla information till patienten trots 
att ett hinder i kommunikation finns och därmed kunna förhålla sig till denna lag. Liknande 
resultat framförs av Skoog, Hallström och Berggren (2017) som visar att för att kunna 
övervinna kommunikationsproblem med patienter med språkliga och kulturella skillnader är 
det viktigt att skapa en tillit och medkänsla i form av en verbal kommunikation trots att det 
inte finns ett gemensamt språk.   
I resultatet framkommer det att icke verbal kommunikation kan vara avgörande för en 
fungerande och förenklad kommunikation mellan sjuksköterska och patient. En icke verbal 
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kommunikation kan innebära användning av kroppsspråk, bilder eller teckenspråk för att 
kunna framföra en kommunikation. Detta styrks av El- Amouri (2011) studie som menar att 
strategier av icke verbal kommunikation gör att patienter blir mer integrerade med 
sjuksköterskan som kan bidra till att relationen blir mer öppen och därmed främjar 
kommunikationen. I resultatet framkommer det att kroppsspråket var avgörande för hur 
sjuksköterskor kan förmedla och förstå patientens behov. Ansiktsuttryck på en patient måste 
en sjuksköterska ha en förmåga att kunna tolka och avgöra om det handlar om smärta. Vidare 
beskriver Nilsson och Waldemarson (2016) att patienter med annan kultur kan ha en annan 
betydelse via kroppsspråk som sjuksköterskor behöver ha kunskap om. Därför kräver den 
icke-verbala kommunikationen en ökad lyhördhet för att inte misstolkas. Sjuksköterskor 
som använder sig i form av verbal och icke verbal kommunikation är målet att kunna uppnå 
en säker och god vård med patienter. Dessa strategier gör att sjuksköterskor kan se hela 
människan och inte enbart fokusera på att ett problem kommer uppstå i mötet med patienten. 
Att kunna vara villig till att ha ett kreativt mod som leda till att kunna möta en patientens 
behov gör att sjuksköterskor kan ge en god omvårdnad till patienter med annan språklig och 
kulturell bakgrund. Enligt ICN (2017) är detta sjuksköterskors största professionella ansvar 
att kunna ge korrekt, tillräcklig samt lämplig information på ett kulturellt anpassat sätt för 
samtycke till vård och behandling. Vilket innebär att utföra kommunikation via ett verbalt 
och ett icke verbalt kommunikationssätt. Att använda sig av dessa uttrycksätt gör att 
patienten kan känna att sjuksköterskan anstränger sig till att försöka förmedla och förstå samt 
hjälpa till att nå fram till att möta rätt vårdbehov. Det gäller att innan en tolk blir inblandad 
att försöka på andra sätt som verbalt eller icke verbalt uttryckssätt få fram rätt information. 
Detta gör att det skapas en personlig kontakt utan att bland in mer människor i mötet med 
patienten.  
 
I resultatet framkom det att sjuksköterskor uppmanar till att använda en auktoriserad tolk för 
att tolkning av information ska bli rätt och inte kunna misstolkas av patienter. Ibland när en 
auktoriserad tolk inte fanns tillgänglig fick familjemedlemmar agera som tolk till patienten 
vilket kunde leda till ett selektivt utbyte och missvisande information. Liknande resultat kan 
ses i Higginbottom, Safipour, Yohani, O’Brien, Mumtaz och Paton (2015) studie som menar 
att om en tolk inte finns tillgänglig kan det leda till problem i kommunikationen vilket kan 
leda till missförstånd och missnöje hos patienter. I resultatet framkom det att 
sjuksköterskorna tyckte att anhöriga var känslomässigt involverade i sin närståendes vård 
och upplever en stress av att befinna sig i vårdmiljöer vilket var ytterligare en ståndpunkt till 
att inte involvera närstående som tolk. Vidare menar även Tuohy, McCarthy, Cassidy och 
Graham (2008) att det krävs noggrann övervägning av att ta hjälp av en anhörig som tolk 
om tillgång av en auktoriserad tolk ej finns att tillgå. I resultatet framkom det att 
sjuksköterskor har vissa kriterier på hur en auktoriserad tolk ska agera i sin profession. En 
auktoriserad tolk ska kunna vara neutral och ha förståelse om att kulturella och språkliga 
skillnader då tolkning av information upplevs och värderas olika beroende på hur kulturen 
har utformat patienten (Ozolins & Hjelm, 2003). Ett ytterligare kriterium är att medicinska 
kunskaper ska behärskas av en auktoriserad tolk som gör att det inte sker missförstånd 
mellan vårdpersonal och patienter. Utifrån denna studies resultat har en auktoriserad tolk 
stor påverkan till att kunna bidra till en bättre kommunikation mellan sjuksköterskor och 
patienter. Om sjuksköterskor upplever att patienten inte förstår utav verbal eller icke verbal 
kommunikation är det viktigt att involvera en tolk som gör att information inte undanhålls. 
I resultatet framkom slutligen att otillgänglighet och kostnadsfrågor av tolkanvändning ska 
inte bli ett hinder för sjuksköterskor till att kunna förmedla rätt information och ge en trygg 
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och säker vård för patienter med annan språklig och kulturell bakgrund. Vilket även beskrivs 
i Tuohy, McCarthy, Cassidy och Graham (2008) som säger att detta inte är något som ska 
påverka den vård som en sjuksköterska ska förmedla och utföra. Detta kan även påverka i 
det långa loppet att patienter med annan språklig bakgrund inte söker vård då de är medvetna 
om att en rättvis vård inte ges då en tolk inte finns tillgänglig och därmed inte kunna framföra 
vad för behov som patienten behöver ha. Detta är något som uppsatsförfattarna har 
erfarenhet av, att när en tolk har behövts i ett möte med en patient är det inte lättillgängligt 
att hitta en tolk samt att kostnaden av tolktjänst kan stå i vägen till att utföra och ge en bra 
vård.  
 
Konklusion 
 
Denna studie visar sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter som har 
svårt med språket i det land som de kommer till. Studien ger kunskap och strategier om hur 
sjuksköterskor kan kommunicera med patienter från annan språklig och kulturell bakgrund. 
Det finns en tydlig vilja och engagemang hos sjuksköterskor att erbjuda god vård och 
använda olika verktyg för att motverka kommunikationshinder. Att vara närvarande, ge tid 
och skapa tillit och trygghet för patienten var viktiga för sjuksköterskor men det saknades 
tid för detta. Sjuksköterskor saknar interkulturell kunskap och kompetens vilket upplevs som 
viktiga i kommunikationen. Att förstå och ha kunskap om olika kulturer och språk är därmed 
betydelsefullt för sjuksköterskor. Strategier som sjuksköterskor kan ta vid möte med 
patienter som har svårt med språket är kroppsspråk och tolkanvändning. Dock var det inte 
alltid fördelaktigt att använda tolk. Sjuksköterskor behöver vid användning av tolk beställa 
professionell tolk samt undvika att använda familjemedlemmar då det befinner sig i en utsatt 
situation. 
 
Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 
 
Kunskaper som framkommer genom denna litteraturöversikt kan vara användbara i 
situationer där sjuksköterskor möter patienter med språksvårigheter. För att kunna möta 
patientens behov är det viktigt att sjuksköterskor kan skapa både kunskap och strategier samt 
att hälso- och sjukvården behöver framställa mer tidseffektiva verktyg till att bemästra 
kommunikationshinder inom vården. Sjuksköterskor behöver mer kunskap om olika språk 
och kulturer för att kunna förstå patientens behov av vård och omsorg. Detta borde erbjudas 
ifrån verksamhetens sida, då samhället blir alltmer mångkulturellt samt att ha kunskap om 
hur olika kulturer utspelas värderas högt av patienter. Tolk är ett användbart men kostsamt 
hjälpmedel inom vården. Vilket gör att tillgängligheten av tolk varierar beroende på om 
patienten vårdas inom en privat eller offentlig vårdinstitution där tillgång av tolk varierar. 
En kostnadsfråga av tolk ska inte stå i vägen för att sjuksköterskor ska kunna ge förståelse 
och information till en patient som inte talar ett gemensamt språk. För att kunna ge en jämlik 
vård och för att säkra kvaliteten inom vården så är det också viktigt att vården anlitar en 
auktoriserad tolk. Vidare utveckling av ämnet kan vara att beskriva patienter av annan 
språklig och kulturs erfarenheter av att kommunicera med sjuksköterskor. Denna forskning 
skulle kunna utgöra en djupare förståelse av hur patienter bemöts inom vården och ytterligare 
förbättringsmöjligheter till att skapa en god vård.  
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Bilaga 1-Granskningsmall 
 
Förslag på frågor vid granskning av kvalitativa studier (SBU, 2014) 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 
avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna iså 

fall beskriven? 
• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
• Hur är metoden beskriven? 
• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
• Hur har du data analyserats? 
• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
• Vad visar resultatet 
• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
• Vilka argument förs fram? 
• Förs det etiska resonemang? 
• Finns det en metod diskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 
antaganden? 
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Bilaga 2-Artikelsökning 
 
 
Databas 
Datum 

Sökord Avgränsninga
r 

Antal 
träffa
r 

Läst
a 
titlar 

Lästa 
abstrak
t 

Lästa 
artikla
r 

Valda 
artikla
r 

Cinahl 
2019-
02-06 

(nurse* AND 
immigra*) AND( 
communication* OR 
transculture*) 

Alla vuxna  
Peer reviewed 
Alla vuxna 
år 2006-2019 

62 62 10 4 2 

Cinahl 
2019-
02-06 

(nurse* AND 
immigra*) AND( 
communication* OR 
transculture*)  

Peer reviewed 136 136 15 1 1 

Cinahl 
2019-
02-07 

nurse* AND 
(immigra* or 
transcult*) AND 
communicat* 

Peer rewied 
Alla Vuxna  
år 2006-2019 

89 89 8 2 2 

Cinahl 
2019-
02-08  

nurs* AND 
communication*AN
D immigrant* 

Peer reviewed 
alla vuxna 
år 2006-2019 

97 97 6 3 1 

Cinahl 
2019-
02-09 

nurse*AND 
communication*AN
D immigrants 

Peer reviewed 
Alla Vuxna 
år 2006-2019 

61 61 4 3 2 

Medlin
e 2019-
02-17 

nurs* AND 
communications 
strategies* AND 
cultural* 

Peer reviewed 
2006-2019 

48 48 10 5 2 

 
 
 
  



 

 

Bilaga 3-Artikelsammanfattning 
 
 
Bridging obstacles to transcultural caring relationships- Tools discovered through 
interviews with staff in pediatric oncology care 
Perget, Ekblad, Enskär och Björk 
European Journal of Oncology Nursing 
2007 

 
Exploring health care workers’ perceptions and experiences of communication with 
ethnic minority elders. 
Likupe, G., Baxter, C., & Jogi, M 
Quality in Ageing & Older Adults 
2018 
 

Perspektiv:  Sjuksköterskeperspektiv 
Problem/ Syfte: Utforska sjuksköterskors uppfattningar och 

erfarenheter med äldre invandrare 
Metod: Kvalitativ intervjuvstudie med 10 sjuksköterskor 
Resultat: Sjuksköterskor upplever 

kommunikationsproblem med patienter som 
kommer ifrån ett annat land. Stöter på 
utmaningar i form av kultur och värderingar 
samt religion med patienter med annan etnisk 
bakgrund. Viktigt som sjuksköterska att 
respektera kultur för att kunna uppnå en bra 
kommunikation.  

Etiska Övervägande Deltagarna var frivilligt med I studien. 
Organisationen HCW gav tillstånd till att utföra 
studien.  

Diskussion:  Äldre människor kan ha 
kommunikationssvårigheter som gör att deras 

Perspektiv: Sjuksköterskeperspektiv 
Problem/ Syfte: Öka kunskap om hur sjuksköterskor löser hinder 

i form av kommunikation med att möta 
patienter med utländsk bakgrund 

Metod: Kvalitativ intervjustudie med 5 sjuksköterskor  
Resultat: Bridging är ett verktygssätt att kunna hantera 

kommunikationshinder för transkulturell vård. 
Detta inkluderar kommunikationsstrategier, 
transkulturella strategier och organisations 
strategier. 

Etiska Övervägande: Godkändes av Karolinska Etiska Institut. 
Deltagandet i studien var frivilligt och 
deltagarna fick ta del av ett samtyckesformulär.  

Diskussion: Resultatet tyder på genom att använda sig av 
Bridging kan sjuksköterskorna övervinna hinder 
för transkulturella vårdrelationen vilket är det 
enda etiska och moraliska sätt för att göra 
vården tillgänglig oavsett språk, religion, kultur 
och social situation. 



 

 

vårdbehov inte kan vårdas på ett rättvist sätt. 
Sjuksköterskor upplever att det tar mycket tid 
till att vårda patienter med annat språk samt att 
det finns förutfattande meningar. Det 
framkommer att det är viktigt att kunna se hela 
människan och inte fokuserat på patientens 
nationalitet.  

 
 
Nurse radiographers’ experiences of communication with patients who do not speak the native 
language 
Fatahi, Mattsson, Lundgren, Hellström. 
Journal of Advanced Nursing 
2009 

Perspektiv: Sjuksköterskeperspektiv 
Problem/ Syfte: Studera sjuksköterskors upplevelse i mötet med 

patienter som inte kan prata landets språk 
Metod: Kvalitativ intervjuvstudie, 16 

röntgensjuksköterskor 
Resultat: Tolk var en värdefull person som agerar som en 

länk mellan sjuksköterska och patient. Det blev 
ett säkert och ökat kvalité under vård mötet 
med patienter. Anhöriga kunde agera som tolk i 
stressfyllda situationer. Fördelar och nackdelar 
med tolk samt möjligheter av förbättring 
framkom i resultatet. 

Etiska Övervägande: Deltagarna fick avbryta studien under vilka 
omständigheter som finns. Deltagarna fick skrift 
och muntlig information om hur studien skulle 
gå tillväga. 

Diskussion:  I resultatet framkom det att förbättringar 
behövs för att ge en bra hälso och sjukvård till 
patienter med begränsad språkförmåga. 
Särskild utbildning av tolk behövs för att ge rätt 
vård. Det kan handla om att tolken behöver mer 
kunskap om kulturell mångfald, medicinsk 
terminologi samt radiologimetod. 
Sjuksköterskor behöver ha kunskap om tidig 
identifiering av om tolk behövs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Nurses’ perceptions of working with immigrant patients and interpreters in Finland. 
Eklöf, N., Hupli, M., & Leino-Kilpi, H.  
Public Health Nursing 
2015 
 

Perspektiv: Sjuksköterskeperspektiv 
Problem/ Syfte: Beskriva sjuksköterskors uppfattning om 

tolkanvändning med invandrare i Finland 
Metod: Kvalitativ intervjustudie med 8 sjuksköterskor 
Resultat: Viktiga kriterier för tolk är hur deras 

professionella kunskaper och professionella 
karaktär är i mötet med patienter. Noggrann 
planering krävs för att uppnå en rätt tolkning av 
patientens språk. Även att ha överseende för 
hur kostnaden är för tolk och avgöra om det 
verkligen behövs tolk i mötet med patienter. 

Etiska Övervägande: Information skickades ut till deltagarna innan 
studiens början. Anonymitet och sekretess av 
deltagarna var i fokus. Deltagarna hade rätten 
att dra sig ur studien när som helst.  

Diskussion: I resultatet framkommer det att användning av 
tolk är en beroende faktor för sjuksköterskor i 
kommunikation med patienter med ett annat 
språk. Tolk kan samtidigt skapa mer arbete för 
sjuksköterskor rent praktiskt för att hitta en rätt 
tolk till rätt patient samt att det kostnader står i 
vägen för användning av tolk. 

 
Intensive care nurses' encounters with multicultural families in Norway: an exploratory 
study 
Høye S, & Severinsson 
Intensive & Critical Care 
2008 
 

Perspektiv: Sjuksköterskeperspektiv 
Problem/ Syfte: Utforska sjuksköterskors upplevelse i mötet 

med mångkulturella familjer i intensivvården 
Metod: Kvalitativ studie. 16 sjuksköterskor  
Resultat: Emotionell stress uppkom i mötet med 

patienter från en mångkulturell bakgrund. 
Familjemedlemmar involverade sig i sin 
anhöriga vård. Kommunikationshinder uppstod 
när det inte talade samma språk. Tolk blev 
involverad för att kunna framföra rätt 
information till patienter. Om en tolk inte fanns 
tillgänglig fick anhöriga bli tolk vilket ledde till 
att fel information gavs till patienten. 
Sjuksköterskor beskrev att kunskap av kultur 
och religion saknades vilket gjorde att förståelse 
för hur patienter och anhöriga agerar i vissa 
situationer 



 

 

Etiska Övervägande: Godkännande av studien gjordes av 
Regionkommittén för medicinsk forskningsetik i 
Norge.  

Diskussion: I resultatet framkom det att sjuksköterskor inte 
kände igen sin roll som talesperson i 
bemötande av patienternas familj vid sorg och 
smärta. Sjuksköterskor behöver mer kunskap 
om attityder i olika kulturer för att kunna 
bemöta patienter och anhöriga på rätt sätt. 

 
 
Registered nurses' experiences with caring for non-English speaking patients 
Ian , Nakamura-Florez och Young- Me  
Applied Nursing Research 
2015 
 

Perspektiv: Sjuksköterskeperspektiv 
Problem / Syfte: Utforska legitimerade sjuksköterskors 

upplevelser av vård för icke engelsktalande 
patienter. 

Metod: Kvalitativ studie. Webbformulär användes samt 
17 sjuksköterskor involverades. 

Resultat: Stora variationer av svårigheter i 
kommunikationen framkom av 
sjuksköterskorna. Det framkommer både 
positiva och negativa erfarenheter av 
hjälpmedel till att framföra kommunikation 
med patienter. Majoriteten av sjuksköterskorna 
använde sig av tolk. Tid kom på tal och 
sjuksköterskorna beskriver att det var svårt och 
frustrerande samt tar dubbel så långt tid till att 
förklara och ge information.  

Etiska Övervägande: Studien godkändes enligt IRB. 
Konfidalitetskravet berördes samt att det var 
frivilligt samt att de kunde dra sig ur studien när 
som helst. 

Diskussion: Sjuksköterskorna fick hjälp av andra kollegor 
om det skulle uppstå problem i att framföra 
kommunikation. Det krävs att de tänker på hela 
människan och inte enbart ett problem på 
grund av språket. Svårt att hitta tolk på grund 
av ovanliga språk framkom i resultatet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cultural and communicative competence in the caring relationship with patients from another 
culture 
Hemberg och Vilander 
Scandinavian Journal of Caring Sciences 
2017 

Perspektiv Sjuksköterskeperspektiv 
Problem/ Syfte Utforska nya tankar och idéer om hur 

kommunikation kan förbättras mellan 
sjuksköterskor och patienter som inte talar 
samma språk 

Metod Kvalitativ intervjustudie med 8 sjuksköterskor 
Resultat En bekräftande närvaro är nödvändig för 

gemenskap med patienter med ett annat språk. 
Kreativt mod är grundläggande för 
kommunikation. Kontinuerlig information är 
avgörande för att skapa en tillit inom 
vårdrelationen.  

Etiska Övervägande Etisk kommitté godkände genomförande av 
studien.  

Diskussion Att ta hand om en patient från en annan kultur 
kräver att sjuksköterskor är öppna och har 
modet att möta nya utmaningar. Det är viktigt 
som sjuksköterska att respektera patientens 
integritet men också kunna förbättra sig 
kunskap om kulturell kompetens. 

 
Prehospital emergency care nurses’ strategies while caring for patients with limited Swedish–
English proficiency 
Alm, Vicente, Falk  & Lindström 
Journal of Clinical nursing 
2018 
 

Perspektiv Sjuksköterskeperspektiv 
Problem/ Syfte Utforska strategier för sjuksköterskor som 

arbetar inom ambulansservice samtidigt som de 
tar hand om patienter med begränsat språk av 
engelska och svenska 

Metod Kvalitativ intervjustudie med 17 sjuksköterskor 
Resultat Sjuksköterskor använder sitt kroppsspråk och 

rösten för att skapa förtroende och trygghet för 
patienter. Strukturerad bedömning av 
patienten gjorde att sjuksköterskorna fick en 
överblick av patientens hälsotillstånd. Tolk 
användes om det var möjligt.  

Etiska Övervägande Följer etiska principer enligt ICN. Studien tar del 
av anonymitetskravet, integritet samt 
Konfidalitetskravet.  Inga personuppgifter av 
deltagarna sparades. 

Diskussion Sjuksköterskorna måste vara medvetna om att 
det kan förekomma att ett ömsesidigt språk 
inte uppkommer och att de behöver anpassa 
vårdandet efter detta.  



 

 

Creating opportunities for interdisciplinary collaboration and patient-centred care: how nurses, 
doctors, pharmacists and patients use communication strategies when managing medications in 
an acute hospital setting.   
Liu, Gerdtz, & Manias 
Journal Of Clinical Nursing 
2016 

Perspektiv Sjuksköterskeperspektiv 
Problem/Syfte Undersöka kommunikationsstrategier som 

används av sjuksköterskor i kommunikation 
med patienter 

Metod Kvalitativ metod med 76 sjuksköterskor 
Resultat Användning av kommunikationstrategier 

demonsterades i interprofessionella, 
auktoritativa och lärorika samtal med patienter. 
Genom att skapa kunskap av vikten att kunna 
kommunicera kan patientsäkerheten förbättras 
i form av att hitta relevanta strategier.   

Etiska Övervägande Studien godkändes av Human Research Ethics 
Kommité.  

Diskussion Användningen av kommunikationsstrategier av 
sjuksköterskor, skapade möjligheter till 
förbättrat tvärvetenskapligt samarbete och 
patientcentrerad medicinsk förvaltning i en 
akutsjukhusinställning.  

 
Student nurses’ experiences of communication in cross-cultural care encounters. 
Jirwe , Gerrish & Emami 
Scandinavian Journal Of Caring Sciences 
2010 
 

Perspektiv Sjuksköterskeperspektiv 
Problem / Syfte Att utforska sjuksköterskestudenters 

erfarenheter av kommunikation i 
transkulturella möten med patienter. 

Metod Kvalitativ intervjuvstudie med 10 
sjuksköterskorstudenter. 

Resultat Fyra teman identifierades: 
kommunikationssvårigheter, 
kommunikationsstrategier och faktorer som 
påverkar kommunikationen. "Kultur" likställdes 
med ursprungsland. Tvärkulturella vårdmöten 
involverade patienter från en annan 
invandrarbakgrund till sjuksköterskan. 
Studentsjuksköterskor upplevde särskilda 
svårigheter att kommunicera med patienter 
som de inte delade ett gemensamt språk med. 
Detta ledde till att vården blev mekanistisk och 
opersonlig. De var rädda för att göra misstag 
och saknade färdigheter och förtroende för att 
ifrågasätta patienter. Olika strategier användes 
för att övervinna kommunikationsbarriärer, 
inklusive användningen av släktingar för att 



 

 

tolka, icke-verbal kommunikation, gester och 
artefakter. 

Etiska Övervägande Godkännandet av studien skedde från 
etikkommittén vid 
Karolinska Institutet och studien genomfördes i 
enligt universitetets krav. Verbal 
informerat samtycke Deltagarna var försäkrade 
om sekretessen för 
information de tillhandahöll och att deras 
anonymitet 
skulle säkerställas i alla rapporter. 

Diskussion Även student sjuksköterskor söker kreativa sätt 
att 
kommunicera med patienter med olika 
kulturella bakgrund saknar de kunskaper och 
förtroende för tvärkulturella 
kommunikation. Sjuksköterskor måste ta itu 
med detta 
underskott för att säkerställa att sjuksköterskor 
är utrustade med 
kunskaper och färdigheter för att ge patienten 
kvalitetsvård 
från olika kulturella bakgrunder. 
 

 
 

 


