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Bakgrund: Kärnan i omvårdnaden består av mötet mellan sjuksköterska och patient, där 

patienten görs delaktig. För att kunna mötas krävs en god kommunikation. I vården av en 

patient med ett annat modersmål kan språket bli en barriär, vilket kan överbryggas med hjälp 

av en tolk. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av 

kommunikation med patienter som har ett annat modersmål. Metod: Metoden som användes 

var en litteraturbaserad studie, där 12 kvalitativa vetenskapliga artiklar inkluderades. 

Resultat: Ur analysen framkom två kategorier; problem att inhämta information som grund 

för omvårdnaden samt finna lösningar som underlättar kontakt med patienten med sex 

underkategorier. Sjuksköterskornas erfarenheter var att bristen på information ökade risken 

för missförstånd, men gjorde det även svårt att lära känna patienten och att bedöma 

patientens hälsotillstånd. Sjuksköterskorna hade erfarenheter av att överbrygga 

språkbarriären på olika sätt. De använde sig av tolkar och tog hjälp av familjemedlemmar. 

De fick även använda sig av andra kommunikationsvägar som främjade konversationen. 

Slutsats: Sjuksköterskorna hade erfarenheter av att bristen på information påverkade 

patientens vård på ett negativt sätt. För att överbrygga språkbarriären krävs bättre tillgång 

till tolkar.  
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Background: The core of nursing is the meeting between the nurse and the patient, where 

the patient is participant. In order to meet, a good communication is required. When caring 

for a patient with a different mother tounge, the language becomes a barrier. An interpreter 

may help bridging these obstacles. Aim: The aim of this study was to illuminate nurses’ 

experiences of communication with patients with a different mother tounge. Method: The 

chosen method was a literature based study. Twelve qualitative research articles were 

included in the study. Findings: The findings is presented in two categories; problems to 

obtain information as a basis for nursing, and find solutions that facilitate contact with the 

patient, with six subcategories. Nurses experiences was that lack of information made 

misunderstandings arise. It also made it difficult to getting to know the patient and assess 

the patients’ health. The nurses had experiences of overcoming the language barrier in 

different ways. They used interpreters and enlisted the help of family members. They also 

had to use other ways to communicate. Conclusion: The nurses had experiences that the 

lack of information affected the health care negatively. To overcome the language barrier 

better access to interpreters is required.  
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INLEDNING 

 
Den globala migrationen ökar i takt med oroligheterna i krigsdrabbade länder. Det leder till 

att antalet personer som inte behärskar majoritetsbefolkningens språk ökar, såväl i Sverige 

som i andra länder i världen. Invandringen till Sverige ökade med 12 % år 2013 och befinner 

sig därmed på den högsta nivån någonsin (Statistiska centralbyrån, 2014). I det 

mångkulturella samhälle som bildats kan språket bli ett hinder för att sjuksköterska och 

patient ska förstå varandra (Hanssen, 2007). För att kunna ge en god vård krävs en god 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient. Att ge en god vård kan vara svårt i en väl 

fungerande vårdrelation där båda parter talar samma språk och det kan bli ännu svårare i 

möten med en patient som har ett annat modersmål där kommunikationssvårigheter uppstår 

(Moore & Reynolds, 2013). Detta kan i sin tur leda till en sämre vård, om sjuksköterskan 

misslyckas med att involvera patienten (Hanssen, 2007). För att kunna möta dessa patienter 

behövs ökade kunskaper för att vara förberedd inför den utmaning som dessa möten innebär.  

 
BAKGRUND 

 
Kommunikation 
 

Ordet kommunikation kommer ifrån latinets ”communicare” som betyder att göra något 

gemensamt och att göra någon annan delaktig. Att göra en patient delaktig och få dennes syn 

på sin egen situation är avgörande för sjuksköterskan då patienten är expert på sin upplevelse 

av att leva med sjukdom och vad som är viktigt för denne (Eide & Eide, 2009; Kreps & 

Sparks, 2008). För att patienten ska få inflytande över sin egen vård krävs en fungerande 

kommunikation med sjuksköterskan. Genom att sjuksköterskan låter patienten vara 

involverad i beslut kring sin egen vård respekteras patientens autonomi (Eide & Eide, 2009).  

 

Travelbee (1971) beskriver kommunikation som något människor gör utan att egentligen 

vara medvetna om det. Kommunikationen kan vara verbal och icke-verbal, där den verbala 

kommunikationen utbyts genom språk i muntlig form och den icke-verbala 

kommunikationen uttrycks kroppsligt exempelvis med ansiktsuttryck. Kommunikation 

utbyts via en avsändare och en mottagare där känslor och tankar förmedlas. Sjuksköterskan 

behöver förstå det patienten uttrycker, både verbalt och icke verbalt. Det patienten förmedlar 

till sjuksköterskan ska användas i planeringen och genomförandet av omvårdnadsåtgärder. 

Vid en fungerande kommunikation mellan sjuksköterska och patient kan sjuksköterskan 

möta dennes behov och på så sätt lindra lidande och främja hälsa. Kommunikationen är ett 

verktyg för att skapa en god vårdrelation, som är meningen med omvårdnad. Meningen kan 

också beskrivas som att hjälpa en individ att övervinna eller undvika känslan av sjukdom 

och lidande och eventuellt finna mening i upplevelsen. Travelbee (1971) poängterar 

betydelsen av att se patienten som en unik individ och att kommunikationen är nödvändig 

för att kunna förstå och möta patientens individuella behov. För att sjuksköterskan ska kunna 

lära känna patienten och bli delgiven dennes upplevelser är således kommunikationen ett 

viktigt instrument i omvårdnadssituationer. 
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Lika vård för alla behöver inte innebära en identisk behandling, utan att vården anpassas till 

den enskilda patientens behov oavsett bakgrund. Att övervinna transkulturella hinder, såsom 

språk, religion, kultur och social situation, genom kommunikation är det enda etiska och 

moraliska tillvägagångssättet för att göra vården tillgänglig för alla (Pergert, Ekblad, Enskär 

& Björk, 2008). En bra och effektiv kommunikation mellan sjuksköterska och patient är en 

viktig faktor för att förbättra patientens välbefinnande, behandling och hälsa. Om patienten 

upplever att sjuksköterskan bryr sig om dennes välbefinnande så är det en större chans att 

patienten följer sin behandling. En effektiv kommunikation förknippas följaktligen med 

positiva hälsoeffekter för patienten (Degni, Suominen, Essén, El Ansari & Vehavilainen-

Julkunen, 2012). 

 

För att veta vad en patient önskar med sin vård och behandling är det betydelsefullt att 

sjuksköterskan har en konversation med patienten. Det är också viktigt att sjuksköterskan 

skapar en relation och har en fungerande kommunikation med patienten. Detta ger patienten 

förutsättningar för att förstå vad som förmedlas, samt kunna medverka i beslut. En god 

kontakt mellan sjuksköterska och patient är avgörande för patientens grad av delaktighet i 

vården och för att få patientens perspektiv på sin livssituation (Eldh et al., 2004; Kreps & 

Sparks, 2008).  

 
Språkets betydelse för kommunikation 
 

Modersmål definieras som det första språket en person lär sig som barn. Det är även det 

språk som personen främst behärskar och som används mest i vardagen. Modersmålet är det 

språk som personen identifierar sig med (Skutnabb-Kangas, 1981). Att komma till ett nytt 

land och inte kunna kommunicera på sitt modersmål leder till en känsla av utanförskap och 

lidande (Hanssen, 2007). På grund av språksvårigheter kan inte patienten förmedla sina 

tankar och känslor till sjuksköterskan, vilket kan leda till vårdlidande hos patienten (Baggens 

& Sandén, 2009). Att kunna tala samma språk kan betyda mycket för patientens identitet 

och en bristande kommunikation kan hota patientens självbild och ha en negativ psykisk och 

fysisk påverkan på hälsan (Hanssen, 2007). Kreps och Sparks (2008) menar att immigranter 

löper en större risk att drabbas av allvarliga hälsorisker såsom hjärt- och kärlsjukdomar, 

diabetes och stroke. För att hjälpa denna grupp människor att tidigt känna igen och minimera 

hälsoproblemen krävs en effektiv kommunikation mellan sjuksköterska och patient.  

 

För att kommunikationen ska fungera krävs att sjuksköterskan kan ge information på ett 

språk som patienten förstår. Informationen behöver vara anpassad för patienten för att kunna 

möta dennes unika behov (Kreps & Sparks, 2008). Hinder i kommunikationen kan leda till 

missförstånd och osäkerhet från både sjuksköterskans och patientens sida (Baggens & 

Sandén, 2009). Språkliga hinder är ett problem som kopplats ihop med feldiagnostisering, 

olämpliga behandlingar, missförstånd och felbedömningar på grund av att sjuksköterska och 

patient inte förstår varandra (Degni et al., 2012; Squires, 2008). Degni et al. (2012) beskriver 

att kommunikationssvårigheter som beror på språkliga och kulturella skillnader är ett erkänt 

hinder för att tillhandahålla en god hälso- och sjukvård. De språkliga barriärerna kan också 

störa de framtida vårdkontakterna (Degni et al., 2012; Squires, 2008). Moore och Reynolds 

(2013) menar också att det bör finnas en strävan efter att anställa hälso- och 

sjukvårdspersonal som är flerspråkiga, så att de kan fungera som tvärkulturella förbindelser 

och fungera som tolkar i akuta situationer. 
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Delaktighet  
 

Delaktighet beskrivs av Eldh, Ehnfors och Ekman (2004) som att aktivt få medverka och ha 

medinflytande. I vården innebär delaktighet att patienten ska få ta del av beslut kring sin 

vård och behandling, vilket sjuksköterskan ska skapa förutsättningar för (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Därför är det viktigt att patienten får information om sin 

sjukdom och om olika behandlingsalternativ för att kunna bli delaktig. För att främja 

delaktighet bör sjuksköterskan se till att patienten får information som är trovärdig och 

tillräcklig (Larsson, 2008; Socialstyrelsen, 2012; Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Delaktigheten stimuleras även av att patienten får individuellt anpassad information vilket 

gör att patienten kan bli engagerad och motiverad till att bli delaktig i sin vård. För att 

sjuksköterskan ska kunna göra patienten delaktig krävs det att patienten får kunskaper som 

gör att denne förstår målen med både den medicinska behandlingen och omvårdnaden. 

Patienten kan även få anpassad information genom skriftligt material såsom broschyrer och 

böcker. Detta kan bidra till att patienten kan bilda sig en egen uppfattning och på så sätt 

bättre förstå sin vård och behandling (Larsson, 2008). 

 

Att sjuksköterskan visar lyhördhet, intresse och uppmärksamhet gör att patienten känner sig 

sedd, vilket främjar delaktigheten. Det innebär att sjuksköterskan tar sig tid och visar sig 

tillgänglig när patienten behöver det. Detta kan göra att patienten känner sig accepterad som 

en unik individ och inte bara som ett sjukdomstillstånd (Larsson, 2008; Sahlsten, Larsson, 

Sjöström & Plos, 2008). För att skapa en relation med patienten krävs det att sjuksköterskan 

är äkta, ärlig och har en öppen inställning så att patienten kan känna tillit. I en fungerande 

relation är det viktigt att sjuksköterskan blir förstådd och förstår patienten (Sahlsten, 

Larsson, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007). Sjuksköterskan bör för att skapa en relation 

inbjuda till spontana samtal och ställa frågor till patienten för att ta reda på vad patienten 

känner och vill. Sjuksköterskan behöver ta sig tid för att patienten ska få en chans till att 

fundera och komma med frågor. Genom att patienten blir mer insatt i sin vård ger det bättre 

förutsättningar för delaktighet (Larsson, 2008). Delaktigheten stimuleras också av att 

sjuksköterskan tillvaratar patientens kunskaper så att patienten känner sig som en tillgång. 

Att sjuksköterskan diskuterar och tar beslut tillsammans med patienten så att denne får ta 

ansvar över sin situation gör patienten delaktig. Det är betydelsefullt att patienten involveras 

i sin vård redan från början, och att patienten känner ett egenansvar (Larsson, 2008; Sahlsten 

et al., 2008). 

 
Icke delaktighet 
 

Icke delaktighet kännetecknas av att sjuksköterskan inte ger det stöd som patienten behöver, 

patienten kan då känna sig utlämnad. Det kan handla om att sjuksköterskan ger felaktig eller 

otillräcklig information om vård och behandling. Om inte patienten får tillräcklig 

information om sin situation blir det svårt för patienten att kunna samarbeta med 

sjuksköterskan. Det påverkar också patientens grad av att kunna ta beslut rörande sin vård 

och behandling. Om sjuksköterskan själv vill ha kontrollen över situationen och inte ger 

patienten chansen att ha medinflytande hindras patientdelaktigheten (Larsson, 2008).  

 

Delaktigheten kan hindras på grund av att det finns en bristande kontinuitet, där patienten 

hela tiden möter nya ansikten. Det kan kännas obehagligt för patienten att om och om igen 

behöva öppna sig och samtala med en ny sjuksköterska. Den bristande kontinuiteten kan 
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leda till att patienten får svårigheter att skapa en relation till sjuksköterskan (Larsson, 2008; 

Sahlsten et al., 2008). Om sjuksköterskan inte lyckas med att skapa en relation kan patienten 

känna sig kränkt och inte bekräftad (Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos, 2005). Hinder 

för delaktighet kan också uppstå när sjuksköterskan inte visar empati vilket kan ta sig uttryck 

i att inte lyssna på patienten, ha ett bristande intresse eller en bristande vilja att förstå 

patientens situation. Delaktighet hindras också av att sjuksköterskan inte ser patienten som 

en helhet av kropp, själ och ande utan bara ser till den fysiska individen. Det kan vara lätt 

för patienten, som befinner sig i en utsatt situation, att välja bort delaktighet och istället 

förlita sig på sjuksköterskan. Den utsatta situationen kan göra det svårt för patienten att orka 

ta beslut (Larsson, 2008).  

 
Användandet av tolk 
 

Enligt Förvaltningslagen (SFS 1986:223) ska sjuksköterskan använda sig av en tolk i 

situationer där patienten inte behärskar språket. Enligt Socialstyrelsen (2012) kan det vara 

en fördel att använda sig av en auktoriserad tolk, eller en tolk med särskild kompetens för 

sjukvårdstolkning. En sjukvårdstolk innebär en tolk som har en speciell kompetens för 

tolkning inom hälso- och sjukvård. Tolken måste ha grundläggande kunskaper om 

människokroppens funktion och uppbyggnad, samt om vanliga psykiska och fysiska 

sjukdomar. För att få bevis som auktoriserad sjukvårdstolk ställs krav på goda språkliga 

färdigheter och tolkningsförmåga. En dålig samtalsteknik försvårar kommunikationen, 

vilket gör det betydelsefullt att ha en auktoriserad tolk. 

 

Det är inte lämpligt att en person med familjeband till patienten tolkar, eftersom 

översättningen kan påverkas av relationen och kan göra att sjuksköterskan går miste om 

information (Eide & Eide, 2009; Socialstyrelsen, 2012; Squires, 2008). Om en professionell 

tolk används för att ställa frågor, vet sjuksköterskan att tolken endast kommer att översätta 

exakt vad patienten säger (Squires, 2008). Detta gör det nödvändigt att ta hjälp av en 

professionell tolk som behärskar både sjuksköterskans och patientens språk (Eide & Eide, 

2009). McDowell, Messias och Estrada (2011) beskriver att användandet av professionella 

tolkar inom sjukvården ökar förståelsen mellan patient och sjuksköterska, minskar 

sjukvårdskostnader samt ökar kunskap och tillfredsställelse hos patienten. Tolkens uppgift 

är att tolka muntlig information mellan patient och sjuksköterska och beskrivs av McDowell 

et al. (2011) som en röst för patienten och sjuksköterskan som inte har ett gemensamt språk.  

 
Sjuksköterskans funktion och ansvar 
 

Vården ska bygga på respekt för patientens integritet och självbestämmande och så långt det 

är möjligt planeras och genomföras i samråd med patienten (SFS 1982:763). I ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012) beskrivs att omvårdnad bör 

ges med respekt för kultur, nationalitet, trosuppfattning och hudfärg. Även i Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) framhålls att vården ska ges på lika villkor till hela 

befolkningen. Sjuksköterskan bör också förvissa sig om att patienten förstår information som 

givits och genom kommunikation bidra till trygghet och välbefinnande vid behandlingar 

(Socialstyrelsen, 2005). Socialstyrelsen (2012) menar att kärnan i hälso- och sjukvården 

utgörs av mötet mellan sjuksköterska och patient. Det är i detta möte som vårdbehoven 

identifieras. Den samlade kunskapen gör vården mer individanpassad och patienten mer 
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delaktig, vilket ger en positiv inverkan på vårdens resultat. Det anges i Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) att det i professionen ingår att lindra 

lidande, främja hälsa och tillgodose specifika kulturella omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan 

ska ha förmåga att kunna kommunicera med patienten på ett lyhört och empatiskt sätt 

(Socialstyrelsen, 2012; Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Enligt 

Världshälsoorganisationen (1994) är det av stort etiskt värde att låta patienten vara delaktig 

i sin vård. Även om en patient med annat modersmål har svårigheter att kunna kommunicera 

om sin personlighet, sina behov, sina känslor och upplevelser, så bör sjuksköterskan se 

patienten före dennes sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). En fungerande 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient är således en förutsättning för delaktighet 

(Eide & Eide, 2009; Hall & Graubaek, 2012). 

 
PROBLEMFORMULERING 

 
Migrationen har de senaste åren ökat globalt. Detta medför att risken för 

kommunikationssvårigheter i vårdmöten ökar. Sjuksköterskans funktion och ansvar är att ge 

individanpassad vård där patienten görs delaktig. För att främja detta krävs att 

sjuksköterskan kan ge patienten tillräcklig information på ett språkligt anpassat sätt, men 

också att patienten kan förmedla information tillbaka till sjuksköterskan. Kommunikationen 

är det viktigaste verktyget för att förstå och möta patienten. Brist på kommunikation kan 

leda till att patientens hälsa påverkas negativt eftersom både felbedömningar och 

missförstånd kan uppträda på grund av språksvårigheter. För att kunna ge en god vård på 

lika villkor oavsett etnicitet behövs kunskaper för att adekvat kunna möta dessa patienters 

behov.  

 
SYFTE  

 
Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att kommunicera med 

patienter som har ett annat modersmål.  

 
METOD 

 
En litteraturbaserad studie med kvalitativ ansats enligt Friberg (2012) valdes som metod för 

att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att kommunicera med patienter som har ett annat 

modersmål. En litteraturstudie sammanställs av tidigare publicerade forskningsresultat och 

har som mål att skapa en sammanfattande bild av ett speciellt fenomen. Då flera artiklars 

resultat sammanställs skapas större kunskap kring ämnet. Resultatet utformas genom att 

kritiskt granska och sammanställa vetenskapliga artiklar och utifrån det kan slutsatser dras 

som kan leda till förnyad kunskap. Den nya kunskapen som framkommit ska kunna användas 

i praktiskt vårdarbete. En kvalitativ ansats ger ökad förståelse om sjuksköterskors 

erfarenheter, upplevelser, förväntningar och behov (Friberg, 2012).  



 

6 
 

 
Urval 
 

Sökningen fokuserade på att finna artiklar som belyser sjuksköterskors erfarenheter av att 

kommunicera med patienter som har ett annat modersmål. Inklusionskriterier var kvalitativa 

artiklar, då det var sjuksköterskans erfarenheter som skulle belysas. Artiklarna skulle vara 

publicerade på engelska för att underlätta granskningen. Artiklarna skulle även vara peer-

reviewed, det vill säga vetenskapligt granskade. Att abstract fanns tillgängliga i artiklarna 

var ytterligare ett inklusionskriterium. Enbart primärkällor inkluderades. Primärkällor 

beskrivs enligt Kristensson (2014) som förstahandsinformation och utgörs av vetenskapliga 

originalarbeten, exempelvis artiklar. Exklusionskriterier var artiklar där sjuksköterskor hade 

annat modersmål, studier där det var patienters erfarenheter som belystes, samt 

litteraturöversikter. 

 
Datainsamling 
 

Datainsamling genomfördes via sökningar i databaserna ”CINAHL” och ”Medline”. 

”CINAHL” är en databas för forskning inom omvårdnad, och ”Medline” är en databas för 

biomedicin och hälsa. Sökorden var knutna till syftet och var: refugees, immigrants, 

communication, language, culture, nurse, meeting, ethnic, linguistic och (communication 

barrier). Sökorden kombinerades på flera olika sätt för att avgränsa sökningarna. 

Trunkeringar (*) användes för att hitta flera böjningsformer av sökorden samt för att bredda 

sökningen. Sökoperatorerna AND och OR användes i sökningarna för att koppla ihop de 

övriga sökorden med varandra, vilket rekommenderas av Östlundh (2012). Efter att ha sökt 

på de olika databaserna ett flertal gånger påträffades inga nya artiklar. Därför valdes metoden 

snowballing för att hitta ytterligare artiklar som stämde överens med studiens syfte. 

Snowballing innebär enligt Kristensson (2014) att manuellt söka efter artiklar via 

referenslistor. Med hjälp av denna metod återfanns ytterligare fyra artiklar till resultatet.  

 

Första gallringen av artiklarna gjordes genom artiklarnas titlar. Vid genomläsning av titlarna 

togs inklusions- och exklusionskriterier samt studiens syfte i beaktande. Abstracten lästes i 

de artiklar som hade titlar som tycktes stämma överens med syftet. Av de lästa abstracten 

bedömdes 29 artiklar besvara studiens syfte. Artiklarna lästes då i sin helhet med fokus på 

resultatet, var för sig av författarna. Den enskilda läsningen av artiklarna uppmuntrade till 

diskussion om huruvida de besvarade denna studies syfte, samt om de skulle inkluderas i 

studien. Av de 29 lästa artiklarna valdes 16 artiklar ut och kvalitetsgranskades efter Fribergs 

(2012) granskningsmall. Granskningen bestod av ett antal frågor som redovisas i bilaga 1. 

Artiklarna skulle bland annat ha ett klart formulerat problem och syfte samt ha en tydligt 

beskriven metod och analys. Efter granskningen återstod 12 artiklar som inkluderades i 

studien. En sammanställning av artiklarnas syfte, metod och resultat presenteras i bilaga 2. 
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Tabell 1. Sökhistorik och översikt över sökord, antal träffar, antal lästa abstract och valda 

artiklar.  
 

 
Analys 
 

Artiklarna analyserades utifrån en modell i fem steg beskriven av Friberg (2012). Analysen 

beskrivs som en rörelse från helhet till delar och därifrån till en ny helhet. De utvalda 

artiklarnas resultat utgör helheten, och delarna uppstår när helheten delas för att finna ny 

helhet. Den nya helheten framställs genom att sammanfoga studiens resultat (Friberg, 2012). 

 

Analysen inleddes med att artiklarna lästes flera gånger med tonvikt på resultatet. 

Datamaterialet lästes först enskilt av författarna och därefter lästes studierna gemensamt. 

Vid genomläsningen av artiklarna identifierades och färgmarkerades de delar som besvarade 

denna studies syfte, det vill säga nyckelfynden. En sammanställning gjordes för att få en 

överblick över varje artikels resultat. Innan sammanställningen av datamaterialet översattes 

de engelskspråkiga artiklarna till svenska. Artiklarnas resultat jämfördes med varandra för 

att identifiera likheter och skillnader. Nyckelfynden skrevs därefter ned på lappar och 

delades in i grupper med liknande innehåll. Grupperna som hade liknande innehåll 

Sökord Antal 

träffar 

Databas Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

(refugee* OR immigrant*) AND 

(communicat* OR language* OR ling*) 

AND nurse* 

190 CINAHL 11 5 3 

(refugee* OR immigrant*) AND 

(communicat* OR language* OR ling*) 

AND nurse* AND experience 

36 CINAHL 5 3 1 

communication barriers AND culture 

AND language AND nurse* 

46 CINAHL 3 2 0 

meeting AND ethnic AND nurses 30 CINAHL 4 2 1 

(communicat* OR language*) AND 

ethnic* AND nurse* 

285 CINAHL 6 3 1 

(communicat* OR language*) AND 

ethnic* AND immigrant* AND nurse* 

30 CINAHL 2 2 0 

linguistically AND nurses AND 

experiences 

14 MEDLINE 2 1 1 

language barrier AND impact AND 

professional* 

9 MEDLINE 1 1 1 

Snowballing   12 10 4 
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sammanfördes och övergripande rubriker skapades. Utifrån detta skapades ett 

kategorisystem med kategorier och underkategorier, vilket blev den nya helheten.   

 
Etiska överväganden 
 

De inkluderade artiklarna är etiskt granskade, vilket innebär att deltagarna gett sitt samtycke 

till studien, eller att studien är godkänd av etisk nämnd (Vetenskapsrådet, 2011). I de fall där 

etiska ställningstagande saknats har författarna till denna studie valt att inkludera de artiklar 

där det framkom att informanterna frivilligt ingått i studien. Enligt Vetenskapsrådet (2011) 

ska en rättvis och objektiv översättning av artiklarna ske på ett så korrekt sätt som möjligt 

för att inte påverka resultatet felaktigt. Författarna till denna studie har strävat efter att bortse 

från sin förförståelse för att inte förvränga artiklarnas resultat. Allt som framkommit i 

analysen presenteras därför i resultatet, oavsett om det talat för eller emot författarnas 

förförståelse. Forskningsresultat har inte kopierats från andra och inte falsifierats eller 

plagierats på något vis, i enlighet med Vetenskapsrådet (2011). Referenshantering och 

redovisning av metod samt resultat har skett på ett regelrätt sätt, vilket är av betydelse enligt 

Kjellström (2012).  
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RESULTAT 

 
Ur analysen av datamaterialet framkom två kategorier med sex underkategorier som belyser 

sjuksköterskors erfarenheter av att kommunicera med patienter som har ett annat modersmål.  

 

 

 
Figur 1. Översikt av kategorier och underkategorier som framkommit från analysen av 

datamaterialet.  

 

Problem att inhämta information som grund för omvårdnaden  
 

Kategorin problem att inhämta information som grund för omvårdnaden beskriver hur det 

uteblivna informationsutbytet påverkade sjuksköterskornas förmåga att lära känna patienten, 

vilket gjorde det svårt att skapa en god relation. Det uteblivna informationsutbytet gjorde 

även att sjuksköterskorna undvek att gå in till patienten. Det var också en utmaning för 

sjuksköterskorna att bedöma hälsotillståndet och att ge adekvat vård. Problemen med att 

inhämta information utgjorde en risk för missförstånd, felaktiga undersökningar och 

vårdskador.  

 
Svårt att lära känna patienten  
 

Kommunikationshindren medförde svårigheter för sjuksköterskorna att få kontakt med 

patienten och därmed samla in information som var viktig för patientens framtida vård (Boi, 

2000; Murphy & Macleod Clark, 1993; Ozolins & Hjelm, 2003). Att inte få kontakt och 

information från patienten gjorde det svårt att skapa en god relation, vilket beskrevs som ett 

stort problem (Murphy & Macleod Clark, 1993; Richardson, Thomas & Richardson, 2006). 

Bristen på fungerande kommunikation skapade ett stort avstånd mellan sjuksköterskorna och 

patienten. Eftersom det inte fanns någon möjlighet att kommunicera tog sjuksköterskorna 

avstånd och undvek att gå in till patienten, vilket ytterligare försämrade relationen (Jones, 

2008; Plaza del Pino, Soriano & Higginbottom, 2013). Kommunikationshindret bidrog även 

till svårigheter för sjuksköterskan att bilda sig en uppfattning om patienten och minskade 

förmågan att få en detaljerad historia (Boi, 2000; Hultsjö & Hjelm, 2005; Høye & 
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Severinsson, 2008; Jones, 2008; McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013; Murphy & 

Macleod Clark, 1993; Richardson, Thomas & Richardson, 2006). Att inte kunna 

kommunicera och skapa en relation var frustrerande för sjuksköterskorna och kunde 

dessutom påverka den framtida vården för patienten (Cioffi, 2002; Murphy & Macleod 

Clark, 1993).  

 
En utmaning att bedöma hälsotillståndet 
 

Sjuksköterskorna beskrev svårigheter att utföra omvårdnadsbedömningar och att kunna ge 

en vård med ett holistiskt synsätt, eftersom patientens upplevelser inte kunde förmedlas 

(Høye & Severinsson, 2008; Murphy & Macleod Clark, 1993). Språkbarriären försvårade 

för sjuksköterskorna att kunna kontrollera om patienten förstod och följde sin behandling 

(Murphy & Macleod Clark, 1993; Richardson, Thomas & Richardson, 2006). 

Kommunikationshindret minskade spontaniteten, flödet och innehållet i konversationen, 

vilket försvårade möjligheten att kunna utbyta information. Detta gjorde det svårare för 

sjuksköterskorna att kunna förklara vården för patienten (Murphy & Macleod Clark, 1993). 

Ett exempel var en operation som genomfördes utan att patienten hade blivit informerad om 

vad som skulle ske (McCarthy et al., 2013). Sjuksköterskor som arbetade med 

telefonrådgivning på akutmottagningen hade ofta svårt att bedöma om patienternas tillstånd 

var akut, vilket kunde resultera i många onödiga akuta larm för ambulansen. 

Sjuksköterskorna beskrev även svårigheter med smärtbedömningar och att avgöra om 

patienten upplevde en förbättring av sitt tillstånd. Smärtbedömning är en svår uppgift för 

sjuksköterskorna eftersom varje smärtupplevelse är subjektiv och unik. För att beskriva en 

känsla av smärta krävs att patienten kan uttrycka sig med ord och kroppsspråk, vilket i detta 

fall begränsades av språkbarriären (Høye & Severinsson, 2008; McCarthy et al., 2013). 

Sjuksköterskorna påpekade att svårigheterna med kommunikation försvårade möjligheten 

att ge adekvat vård till patienten (Jones, 2008; Plaza del Pino, Soriano & Higginbottom, 

2013). Sjuksköterskorna bedömde att immigranter i allmänhet inte får tillräcklig behandling, 

vård eller rådgivning på grund av språkbarriären (Plaza del Pino, Soriano & Higginbottom, 

2013). 

 
Risk för missförstånd 
 

Kommunikationshindret ökade risken för missförstånd mellan sjuksköterskorna och 

patienten (Ozolins & Hjelm, 2003). Det var vanligt att sjuksköterskorna antog att patienterna 

förstod informationen, trots att de inte hade gjort det (Høye & Severinsson, 2008; Jones; 

2008; Murphy & Macleod Clark, 1993; Plaza del Pino, Soriano & Higginbottom, 2013; 

Richardson, Thomas & Richardson, 2006). Detta ledde till att sjuksköterskorna var försiktiga 

med vad som delgavs patienten. En del patienter förstod inte hur allvarlig deras diagnos var, 

medan en del tvärtom trodde att diagnosen var allvarligare än den var (Richardson, Thomas 

& Richardson, 2006). Felaktiga undersökningar, som att patienten rörde sig när den skulle 

ligga still eller inte höll andan under en lungröntgen, var andra konsekvenser av missförstånd 

mellan sjuksköterskor och patient. Det förekom exempelvis att röntgenundersökningar fick 

göras om, vilket gjorde att patienten utsattes för strålning i onödan. Extra undersökningar till 

följd av missförstånd ledde också till högre kostnader för sjukvården (Fatahi, Mattson, 

Lundgren & Hellström, 2010). Missförstånd i kommunikationen kunde leda till att patienten 

inte förstod behandlingens syfte och därför vägrade att genomföra den (Plaza del Pino, 

Soriano & Higginbottom, 2013). I Ozolins och Hjelms (2003) studie framkom det att en 
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patient avled till följd av att sjuksköterskorna missförstod situationen och inte förstod varken 

den verbala eller kroppsliga kommunikationen som patienten förmedlade. Missförstånd kan 

således orsaka mer eller mindre allvarliga konsekvenser. 

 
Finna lösningar som underlättar kontakt med patienten 
 

Kategorin finna lösningar som underlättar kontakt med patienten beskriver att professionell 

tolkhjälp inte alltid är tillgänglig, men upplevdes ändå vara hjälpfulla för att förenkla 

kommunikationen. Familjemedlemmar var ett alternativ till tolk, eftersom de ofta var mer 

tillgängliga. Dock var det ett hinder att ta hjälp av familjemedlemmar eftersom all 

information inte framkom till sjuksköterskorna. Kroppsspråk, bilder och flerspråkiga 

kollegor var andra kommunikationsvägar som sjuksköterskorna använde sig av för att främja 

konversationen.  

 
Professionell tolkhjälp som inte alltid är tillgänglig 
 

Sjuksköterskorna beskrev den professionella tolken som den mest trovärdiga och viktigaste 

personen i kommunikationen med patienten (Fatahi et al., 2010; Jones, 2008). Tolkarna 

användes för att främja ett försök till optimal vård och mötet med tolken utnyttjades därför 

till fullo för att samla nödvändig information för framtida vård av patienten (McCarthy et 

al., 2013; Plaza del Pino, Soriano & Higginbottom, 2013). Sjuksköterskorna hade 

erfarenheter av att tolkarna ändrade informationen som de tolkade, höll inne på svåra 

meddelanden och ibland vägrade att förmedla information till patienten (Richardson, 

Thomas & Richardson, 2006). Sjuksköterskorna beskrev också att de inte alltid kunde lita 

på att tolken översatte den medicinska informationen korrekt. De visste inte vad tolken 

berättade, och det fanns inget sätt att kontrollera det på (Cioffi, 2002; Jones, 2008). Trots 

detta var värdet av en tolk för att förenkla kommunikationen mellan sjuksköterskor och 

patienter framträdande i flertalet artiklar (Fatahi et al., 2010; McCarthy et al., 2013; Plaza 

del Pino, Soriano & Higginbottom, 2013).  

 
Sjuksköterskorna beskrev att tolkar inte fanns tillgängliga dygnet runt, vilket försvårade 

deras arbete betydligt (Cioffi, 2002; Hultsjö & Hjelm, 2005; Jones, 2008). Sjuksköterskorna 

beskrev svårigheter med att få tillgång till en tolk när det behövdes som mest, vilket 

försvårade kommunikationen (Cioffi, 2002; Hultsjö & Hjelm, 2005; Murphy & Macleod 

Clark, 1993). Trots att sjuksköterskorna kontaktade tolkservicen omedelbart vid behov, så 

fick de ofta klara vården utan tolk och ibland kunde inte tolken komma förrän på 

utskrivningsdagen (Cioffi, 2002). Det beskrevs också problem med att identifiera vilket 

språk patienten talade, vilket resulterade i att tolkar till fel språk beställdes (McCarthy et al., 

2013). Sjuksköterskorna påpekade problem med att få tolken att komma i tid, komma med 

kort varsel eller att infinna sig överhuvudtaget. Särskilt på nattskiftet var språkbarriären ett 

hinder när få eller inga tolkar fanns tillgängliga, speciellt för patienter med minoritetsspråk 

(Boi, 2000; Cioffi, 2002; Richardson, Thomas & Richardson, 2006). Eftersom det oftast var 

olika tolkar vid varje tillfälle, beskrevs en bristande kontinuitet. De nya tolkarna fick vid 

varje tillfälle sätta sig in i patientens situation, vilket var tidskrävande och tog värdefull tid i 

mötet (McCarthy et al., 2013). Sjuksköterskorna försökte minska användandet av tolk i 

situationer som inte beskrevs som allvarliga (Cioffi, 2002; Fatahi et al., 2010; Nielsen & 

Birkelund, 2009). Sjuksköterskorna påpekade att kostnaderna för tolkservice var höga och 
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att vissa undersökningar som ansågs enkla därför utfördes utan tolk. Sjuksköterskorna fick 

därför prioritera utifrån kostnader när tolken skulle närvara (Fatahi et al., 2010; Nielsen & 

Birkelund, 2009).  

 
Familjemedlem som tolk – en tillgång och ett hinder 
 

För sjuksköterskorna var det betydelsefullt att ha en ständig kommunikation, vilket inte var 

hållbart med en professionell tolk eftersom de inte var tillgängliga dygnet runt. Det 

resulterade i att familjemedlemmar istället fick hjälpa till att tolka eftersom de var mer 

lättillgängliga. Sjuksköterskorna ansåg därför att det enklaste sättet att överbrygga 

kommunikationssvårigheterna var att ta hjälp av patientens familj (Boi, 2000; Jones, 2008; 

Murphy & Macleod Clark, 1993). Detta trots att sjuksköterskorna visste att det inte var 

lämpligt (Cioffi, 2002; Fatahi et al., 2010; Høye & Severinsson, 2008; Nielsen & Birkelund, 

2009). Det framkom att sjuksköterskorna använde sig av familjemedlemmar i första hand, 

men om dessa inte kunde översätta informationen togs ett beslut om att efterfråga en 

professionell tolk (McCarthy et al., 2013). Flera sjuksköterskor uttryckte dock att 

användandet av familjemedlemmar som tolkar kunde vara ett problem, exempelvis att 

patienten inte vill berätta om intima saker som de inte ville att familjemedlemmarna skulle 

höra (Nielsen & Birkelund, 2009). Sjuksköterskorna beskrev svårigheter att lita på 

familjemedlemmar som tolkar eftersom de inte alltid översatte allt som sades (Hultsjö & 

Hjelm, 2005; Murphy & Macleod Clark, 1993; Ozolins & Hjelm, 2003).  

 

Sjuksköterskorna i Richardson, Thomas och Richardsons (2006) studie ansåg att det var 

orättvist mot både patient och familj att använda en familjemedlem som tolk, särskilt när det 

var ett barn som tolkade åt sina föräldrar. Det kunde vara svårt för barn att förstå 

informationen som gavs och en del av informationen var inte lämplig för barn att höra (Jones, 

2008). Trots risken av för mycket ansvar i händerna på barnen var det vanligt att 

sjuksköterskorna använde sig av barn som tolkar (Fatahi et al., 2010; Nielsen & Birkelund, 

2009). Anledningen till detta var att det exempelvis kunde vara svårt att få tag på en tolk om 

patienten blev inlagd på sjukhus nattetid (Fatahi et al., 2010).  

 
Ytterligare kommunikationsvägar som främjar konversationen 
 

När tolkar inte fanns tillgängliga beskrev sjuksköterskorna strategier såsom att använda sig 

av tecken- och kroppsspråk samt bilder för att kommunicera med patienten (Boi, 2000; 

Cioffi, 2002; McCarthy et al., 2013; Murphy & Macleod Clark, 1993; Plaza del Pino, 

Soriano & Higginbottom, 2013). Sjuksköterskorna berättade att för att kunna förenkla 

konversationen och främja förståelse lärde de sig några nyckelord och fraser från de 

vanligaste språken (Cioffi, 2002; Jones, 2008; McCarthy et al., 2013). Familjemedlemmar 

kunde också hjälpa till att överbrygga språkbarriären genom att skriva vanliga ord på papper. 

Sjuksköterskorna kunde sedan peka på dessa för att kommunicera med patienten när familjen 

inte var närvarande (Cioffi, 2002; Ozolins & Hjelm, 2003). När sjuksköterskorna talade med 

patienten på dennes språk, även om det bara var ett ord, märktes det att patienten kände sig 

tryggare. Det märktes också en skillnad i patienternas inställning; de tog lättare till sig 

information och mötet med sjuksköterskan underlättades (Cioffi, 2002; Jones, 2008).  

 

Ett annat sätt för sjuksköterskorna att kommunicera var att använda kroppsspråk, som 

exempelvis att hålla en patients hand för att visa empati (Murphy & Macleod Clark, 1993; 
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Richardson, Thomas & Richardson, 2006). Patienten kunde då också med hjälp av 

kroppsspråk visa uppskattning för detta, exempelvis genom ett leende. Sjuksköterskorna 

framhöll att kommunikationen ofta reducerades till nickar, leenden och gester (Jones, 2008; 

Plaza del Pino, Soriano & Higginbottom, 2013; Richardson, Thomas & Richardson, 2006). 

Sjuksköterskorna använde sig också av kroppsspråk för att instruera patienten vid 

undersökning och behandling, men vid mer avancerade undersökningar krävdes mer 

förklaring och kroppsspråket räckte då inte till (Fatahi et al., 2010; Plaza del Pino, Soriano 

& Higginbottom, 2013). Information som ofta behövde upprepas för patienten kunde spelas 

in på kassettband för att på så sätt kunna kommunicera (Høye & Severinsson, 2008).  

 

En strategi som användes av sjuksköterskorna för att kommunicera med patienterna var 

flerspråkiga kollegor (Boi, 2000; Cioffi, 2002). Det beskrevs hur flerspråkiga kollegor 

bidrog i mötet och kommunikationen med patienten genom att tillgodose sjuksköterskorna 

med upplysningar om patienten, samt dennes sjukdomshistoria och vårdbehov. Detta ledde 

till att sjuksköterskorna fick en bättre bild av patienten och att en mer individanpassad vård 

kunde erbjudas. Kollegorna användes också i komplexa vårdtillfällen och emotionella 

situationer, där god kommunikation var av stor betydelse. Det blev dock stressigt för de 

tolkande kollegorna att både ta hand om sina egna patienter och tolka åt andra. En annan 

svårighet med detta var att minoritetsspråken oftast inte fanns representerade bland 

kollegorna (Fatahi et al., 2010; Cioffi, 2002). Det förekom också att andra patienter som 

hade samma modersmål som patienten användes för att tolka (Plaza del Pino, Soriano & 

Higginbottom, 2013).  

 
Resultatsammanfattning 
 

Kommunikation med patienter som har ett annat modersmål ansågs svårt och tidskrävande. 

Sjuksköterskorna hade svårt att skapa en relation, bedöma hälsotillståndet och det bristande 

informationsutbytet kunde leda till missförstånd. För att underlätta kommunikationen 

använde sig sjuksköterskorna av olika lösningar, såsom att ta hjälp av tolk, 

familjemedlemmar eller flerspråkiga kollegor. Det krävdes också av sjuksköterskorna att de 

använde sig av andra kommunikationsvägar för att överbrygga språkbarriären, bland annat 

genom att använda kroppsspråk, tecken, bilder och nyckelord från de olika språken.  
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DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 
 

Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att kommunicera med 

patienter som har ett annat modersmål. För att undersöka detta genomfördes en 

litteraturbaserad studie beskriven av Friberg (2012). En kvalitativ ansats valdes eftersom det 

kan ge en djupare förståelse för erfarenheter och upplevelser av det valda fenomenet. En 

nackdel med att göra en litteraturbaserad studie kan dock vara att resultatet blir en tolkning 

av en tolkning, med risk för ett felaktigt resultat. Detta på grund av att intervjuerna först 

tolkas av författarna som utfört intervjuerna. Därefter analyseras artiklarnas resultat av 

författarna till denna studie. En alternativ metod hade istället kunnat vara direkta intervjuer 

med sjuksköterskor, för att kunna ställa följdfrågor till informanterna och få en djupare 

förståelse. Denna metod valdes dock bort på grund av att erfarenhet och kunskaps krävs, 

samt för att författarna bedömde det ogenomförbart inom tidsramen för denna studie. En 

fördel med en litteraturbaserad studie är att ny kunskap kan framställas genom analys av 

befintlig forskning (Friberg, 2012). Eftersom studiens syfte var att belysa sjuksköterskors 

erfarenheter inkluderades enbart kvalitativa studier. Därmed exkluderades ett antal 

intressanta och relevanta kvantitativa studier. Artiklarna som inkluderades i studien skulle 

vara skrivna utifrån sjuksköterskors perspektiv. I ett par artiklar intervjuas dock flera 

professioner, men i resultatet framgick det tydligt vilken profession som uttryckte vad. Det 

gick därför att identifiera vad som var sjuksköterskornas erfarenheter och detta användes till 

studien.  

 

Artikelsökningen gjordes i databaserna ”CINAHL” och ”Medline” med ett antal sökord. 

Dessa kombinerades på olika sätt tills relevanta artiklar upprepades, det vill säga att trots 

användning av olika sökord påträffades inga nya artiklar. För att försöka hitta ytterligare 

artiklar användes snowballing som metod, vilket beskrivs av Kristensson (2014) som att 

söka artiklar i referenslistor. De utvalda artiklarnas referenslistor genomsöktes efter nya 

artiklar som kunde besvara denna studies syfte. Med hjälp av denna metod återfanns 

ytterligare fyra artiklar som inkluderades i studien. Ingen begränsning för årtal gjordes i 

samband med sökningarna, då författarna till denna studie bedömde att erfarenheten av 

kommunikation relaterat till språkskillnader är densamma oavsett årtal. Artiklar publicerade 

mellan år 1993-2013 inkluderades i studien, och sjuksköterskornas erfarenheter som 

framkom är av liknande karaktär. Detta påvisar att författarnas bedömning gällande årtal var 

riktig. Länder som ingick i studierna var Australien, Irland, USA, Sverige, Norge, Danmark, 

England och Spanien, och inga begränsningar fanns gällande länder. Det visade sig att 

sjuksköterskornas erfarenheter är liknande oavsett länder, vilket gör att resultatet kan vara 

överförbart på vården i olika länder. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär 

överförbarhet att resultatet i en studie ska kunna tillämpas i en annan kontext. Granskningen 

av artiklarna som ingick i resultatet gjordes efter Fribergs (2012) granskningsprotokoll där 

14 frågor besvarades. Båda författarna granskade artiklarna var för sig innan det även gjordes 

gemensamt vilket enligt Björklund och Paulsson (2003) ökar studiens tillförlitlighet. Alla 

artiklar som används till studien är skrivna på engelska, vilket medförde att en översättning 

var nödvändig. Eventuella felöversättningar kan ha gjorts då det vetenskapliga språket kan 

vara svårt att översätta. Då författarna till denna studie själva upplevt 

kommunikationssvårigheter mellan sjuksköterskor och patienter med ett annat modersmål 

gjordes ansträngningar att sätta förförståelsen åt sidan under analysen av artiklarnas resultat. 
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Artiklarna lästes objektivt och allt material som motsvarade syftet inkluderades. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) stärks tillförlitligheten genom att flera artiklar återger liknande 

resultat. Att ha en medförfattare har varit en styrka för att kunna diskutera, se saker ur olika 

perspektiv och kunna komplettera varandra inom olika kunskapsområden. Enligt Björklund 

och Paulsson (2003) ökar detta tillförlitligheten och ger studien ett fördjupat innehåll.  

 
Resultatdiskussion 
 

Kategorin Problem att inhämta information som grund för omvårdnaden framkommer att 

patienten inte görs delaktig på grund av den bristande kommunikationen. Enligt Eide och 

Eide (2009) är en fungerande kommunikation en förutsättning för delaktighet, eftersom 

kommunikationen påverkar hela vården kring patienten. Sjuksköterskan ska tillvarata 

patientens kunskaper och tillsammans med patienten komma fram till lösningar gällande 

vård och behandling (Hall & Graubaek, 2012). Patienten ska enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och även i kommande lagstiftning i Patientlagen (SFS 

2014:821) vara delaktig i beslut kring sin vård. För att kunna vara delaktig har 

sjuksköterskan ett ansvar att erbjuda patienten språkligt anpassad information 

(Socialstyrelsen, 2012; Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Enligt Larsson (2008) kan 

informationen individanpassas på flera olika sätt, exempelvis genom broschyrer och böcker. 

Resultaten visar utifrån sjuksköterskornas erfarenheter att bristande informationsutbyte gör 

det svårt att uppfylla lagen och göra patienten delaktig i sin vård. Detta drabbar patienten, 

som redan är i en utsatt position. Sjuksköterskorna skulle kunna erbjuda skriftlig information 

för att göra patienten delaktig när den muntliga informationen inte räcker till.  

 

Av resultaten framkommer att sjuksköterskorna tar avstånd och undviker att gå in till 

patienten eftersom de inte kan kommunicera med varandra. Sjuksköterskorna upplever att 

detta försämrar vårdrelationen. Att sjuksköterskan tar sig tid, visar lyhördhet och 

uppmärksammar patienten gör att patienten känner sig sedd och accepterad som en unik 

individ (Larsson, 2008; Sahlsten et al., 2008; Travelbee, 1971).  Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är det sjuksköterskans ansvar att främja god kontakt med 

patienten. Wiklund (2003) påpekar att skapandet av en vårdrelation förutsätter att 

sjuksköterskan är tillgänglig för patienten. Travelbee (1971) menar dessutom att möjligheten 

att skapa en vårdrelation försämras om inte sjuksköterskan och patienten talar samma språk. 

Icke-verbal kommunikation blir då en viktig faktor för att kunna skapa en vårdrelation. När 

den verbala kommunikationen brister är den icke-verbala kommunikationen än mer 

betydelsefull. Enligt Andersson (2009) kan sjuksköterskan etablera en relation genom 

ögonkontakt, tonläge, ansiktsuttryck och beröring. När sjuksköterskorna i resultatet undviker 

att gå in till patienten förloras en viktig möjlighet för att skapa en relation. Om 

sjuksköterskorna inte tar avstånd och istället går in till patienten gör de åtminstone ett försök 

till att skapa en relation. Därför är det viktigt att sjuksköterskorna är medvetna om att 

kroppsspråket kan inge förtroende och tillit, och använda sig av det för att skapa en 

vårdrelation.  

 

Felbedömningar och missförstånd är ett tidigare känt problem till följd av språkbarriären 

(Degni et al., 2012; Squires, 2008), vilket stämmer överens med resultatet av denna studie. 

För att kunna förstå och möta patienters individuella behov är det av betydelse att få 

information från patienten. Kommunikationen är därför ett viktigt verktyg för att kunna 

planera och individanpassa vården och omvårdnaden (Travelbee, 1971). Om patienten inte 
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kan förmedla sig kan det finnas en ökad risk för missförstånd. Missförstånden behöver inte 

alltid vara allvarliga, men i värsta fall kan patienten avlida till följd av detta. Enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska händelser som orsakat eller hade kunnat orsaka 

vårdskada utredas. Det framgår också att sjuksköterskan ska arbeta förebyggande för att 

undvika att patienter drabbas av vårdskador, samt arbeta för att kravet som ställs på god vård 

i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) upprätthålls. Resultaten tydliggör att 

sjuksköterskorna inte arbetar förebyggande för att minska risken för missförstånd. Då det är 

ett tidigare känt problem borde sjuksköterskorna vara mer benägna att vilja förebygga detta. 

För att arbeta förebyggande och minska risken för vårdskador enligt vad som förespråkas av 

lagen (SFS 2010:659) behöver sjuksköterskan utnyttja de resurser som finns, som 

exempelvis ta hjälp av en tolk.  

 

Kategorin Finna lösningar som underlättar kontakt med patienten framkommer att 

sjuksköterskorna inte utnyttjar de tolktjänster som finns. Sjuksköterskan ska dock enligt 

Förvaltningslagen (SFS 1986:223) anlita en tolk när en patient inte behärskar språket för att 

kunna garantera ett säkert omhändertagande. Att använda tolk kan dock enligt Eklöf, Hupli 

och Leino-Kilpi (2014) anses vara utmanande och tidskrävande, vilket stämmer överens med 

resultatet av denna studie. Detta kan bero på att många sjuksköterskor inte vet hur en tolk 

anlitas (Cortis, 2004; Eklöf, Hupli & Leino-Kilpi, 2014; Gerrish, Chau, Sobowale & Birks, 

2004). Eklöf, Hupli och Leino-Kilpi (2014) anger att det inte alltid finns utbildning i när en 

tolk ska användas och hur tolken anlitas, vilket leder till en minskad användning av tolk. 

Gerrish et al. (2004) påpekar att sjuksköterskor som har utbildning i att använda tolk är mer 

benägna att ta hjälp av tolktjänster. I Förvaltningslagen (SFS 1986:223) finns endast en 

paragraf som beskriver att sjuksköterskan ska använda sig av tolk, och i Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskrivs enbart tolkanvändning i samband med döva, 

dövblinda och hörselskadade patienter. Problemet med kommunikationssvårigheter relaterat 

till språk verkar förbisett i lagtexterna, och skulle kunna påverka sjuksköterskans attityd till 

användningen av tolktjänster. Möjligen skulle användandet av tolktjänst främjas av en mer 

utförlig och specifik lagtext.   

 

Av resultaten framgår att tolkarna är svårtillgängliga. Följden av detta i kombination med att 

sjuksköterskorna inte känner förtroende för tolkarna gör att familjemedlemmar och barn får 

hjälpa till att tolka. Att ta hjälp av familjemedlemmar anses dock inte som lämpligt. 

Familjemedlemmar kan ändra informationen om patienten, vilket leder till att sjuksköterskan 

inte får all information (Eide & Eide, 2009; Squires, 2008). En professionell tolk förväntas 

behärska båda språken flytande. Om en familjemedlem används som tolk är det inte säkert 

att familjemedlemmen behärskar båda språken lika bra. Detta kan i sin tur leda till 

missförstånd och feltolkningar (Eklöf, Hupli & Leino-Kilpi, 2014). Särskilt när barn tolkar 

finns risk för feltolkning (Gerrish et al., 2004; Hanssen, 2007). Det finns således flera 

anledningar till att inte ta hjälp av familjemedlemmar som tolk. Resultaten tydliggör att 

sjuksköterskorna är medvetna om problematiken med att använda sig av familjemedlemmar 

och barn som tolk. Trots det kan familjemedlemmar användas i första hand. Problemen med 

att ta hjälp av familjemedlemmar som tolkar drabbar alla inblandade parter på olika sätt; 

sjuksköterskan kan få fel information om patienten och barnen får ta för stort ansvar. Den 

som dock alltid blir drabbad är patienten vars vårdsituation blir försämrad.  

 

Resultaten visar att sjuksköterskorna har god hjälp av sina flerspråkiga kollegor i mötet med 

patienterna. Detta är i linje med Eide och Eide (2009) samt Moore och Reynolds (2013) som 
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beskriver att tolk eller flerspråkiga kollegor ska användas för att få fram rätt information om 

patienten. Cortis (2004) menar dock att användningen av flerspråkiga kollegor egentligen 

inte är korrekt, eftersom endast de som är involverade i patientens vård får ta del av uppgifter 

om patienten. Resultaten tydliggör även att sjuksköterskorna tar hjälp av andra patienter för 

att tolka. Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) får endast de som vårdar 

patienten diskutera patientens hälsotillstånd. Det råder även tystnadsplikt för all 

sjukvårdspersonal. När andra patienter används för att tolka röjs sekretessen kring patienten. 

Det är således svårt för sjuksköterskorna att ta hjälp av andra patienter. Det finns lagar som 

kontrollerar tystnadsplikten för både vårdpersonal (SFS 2009:400) och tolkar (SFS 

1975:689), men ingen lag som styr patienternas tystnadsplikt. Detta gör att andra patienter 

är en ohållbar lösning att använda sig av för att överbrygga språkbarriären.  

 
SLUTSATS 

 
Denna studies resultat bidrar med kunskaper om sjuksköterskors erfarenheter av att 

kommunicera med patienter som har ett annat modersmål. Sjuksköterskornas 

kommunikation med dessa patienter främjas av samarbete med tolk, eftersom tolken ger 

förutsättningar för att kunna utbyta information. Tolken är dock inte alltid tillgänglig och 

sjuksköterskorna upplever inte fullt förtroende för att översättningen blir korrekt. 

Familjemedlemmar upplevs som mer tillgängliga, och används ibland i första hand trots att 

sjuksköterskorna vet att det inte är lämpligt. När inte tolk eller familjemedlemmar finns 

tillgängliga har sjuksköterskorna erfarenhet av att använda andra kommunikationsvägar för 

att kunna överbrygga språkbarriären. Trots att sjuksköterskorna använder sig av dessa 

kommunikationsvägar beskrivs ändå kommunikationen som svår och tidskrävande. 

Kommunikationen är betydelsefull för att sjuksköterskorna ska få en detaljerad bild av 

patienten och kunna involvera denne i sin vård. Resultaten visar att språkbarriären försämrar 

vårdkvaliteten då misstolkningar, felbedömningar och missförstånd lättare uppstår.  

 
KLINISKA IMPLIKATIONER 

 
Denna litteraturbaserade studie kan bidra till ökad medvetenhet om att kommunicera med 

patienter som har ett annat modersmål. Kunskapen som framkommer kan vägleda och öka 

förståelsen för de sjuksköterskor som inte har erfarenhet av liknande situationer. Mer 

forskning på patienternas erfarenheter och upplevelser av språkbarriären i vården skulle vara 

värdefullt för att öka förståelsen samt för att se problemet ur ett patientperspektiv. Detta 

skulle kunna öka medvetenheten och därmed förbättra vården för dessa patienter. Blivande 

sjuksköterskor och legitimerade sjuksköterskor bör få en utbildning i användandet av tolk. 

Det framkommer i studien att sjuksköterskor som har fått utbildning i att använda tolk oftare 

använder denna tjänst. Riktlinjer för bemötandet av patienter med annat modersmål bör 

finnas på alla enheter där hälso- och sjukvård bedrivs. Fler hjälpmedel för att kunna 

kommunicera med patienter som har ett annat modersmål bör utformas, så att samtal kan ske 

utan en tredje part (tolk). En strävan bör finnas efter att anställa flerspråkiga sjuksköterskor, 
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eftersom det upplevs vara det bästa alternativet till en professionell tolk. Med hjälp av dessa 

sjuksköterskor och hjälpmedel kan en god vård där patienten görs delaktig utformas.  
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BILAGA 1 

 
Granskning av studiernas kvalitet enligt Friberg (2012).  

 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

3. Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är 

denna i så fall beskriven? 

4. Vad är syftet? Är syftet klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven?  

6. Hur är undersökningspersoner eller situationer beskrivna?  

7. Hur analyseras data? 

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

11. Hur argumenterar författarna? 

12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

13. Finns det en återkoppling till vårdvetenskapliga utgångspunkter? 

14. Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

BILAGA 2 

 
Översikt över analyserade vetenskapliga artiklar. 

 

Författare: Boi, S.  

 

Land/år: England, 2000. 

 

Titel: Nurses’ experiences in caring for patients from different cultural backgrounds. 

 

Tidskrift: NT Research. 

 

Perspektiv: Sjuksköterskans. 

 

Syfte: Att belysa problem som upplevts av sjuksköterskor som vårdat immigranter.  

 

Metod: En kvalitativ explorativ studie med fokusgruppsintervjuer med sju sjuksköterskor. Kriterier 

för deltagande var att ha vårdat en patient från en annan kulturell bakgrund inom den närmsta 

månaden. Intervjuerna spelades in. 

 

Resultat: Sjuksköterskorna hade upplevelser av problem som hindrade en säker och effektiv vård. Ett 

återkommande problem var språkbarriären, patientens kultur och att det inte var möjligt att ge 

en holistisk vård. Icke verbal kommunikation och anhöriga användes för att kunna 

kommunicera med patienten. Tolkar användes sällan, eftersom de var svårtillgängliga.  

 

 

 

Författare:  Cioffi, J. 

 

Land/år: Australien, 2002 

 

Titel: Communicating with culturally and linguistically diverse patients in an acute care setting: 

nurses’ experiences 

 

Tidskrift: International Journal of Nursing Studies 

 

Perspektiv: Sjuksköterskans  

 

Syfte: Att undersöka och beskriva sjuksköterskans erfarenheter av kommunikation med patienter från 

andra kulturer i akuta vårdsituationer. 

 

Metod: En kvalitativ metod med tolkande och beskrivande design. Intervjuer med 23 sjuksköterskor 

från två olika kliniska områden med minst fem års erfarenhet av arbete med immigranter. 

Intervjuerna var ca 45 minuter långa och spelades in med tillstånd av deltagarna.  

 

Resultat: I resultatet framkom att sjuksköterskorna använde sig av tolkar och tvåspråkig personal samt 

andra strategier för att kunna kommunicera med patienterna. Det framkommer att 

tillgängligheten till tolkar är dålig och att bättre tillgång till dem skulle förbättra vårdens 

kvalitet för dessa patienter.  



 

 
 

 

 

Författare: Fatahi, N., Mattson, B., Lundgren, S. & Hellström, M.  

 

Land/år: Sverige, 2010. 

 

Titel: Nurse radiographers’ experiences of communication with patients who do not  

speak the native language 

 

Tidskrift: Journal of Advanced Nursing. 

 

Perspektiv: Sjuksköterskans. 

 

Syfte: Att undersöka röntgensjuksköterskors erfarenheter av att undersöka patienter som inte talar 

svenska. 

 

Metod: En kvalitativ metod användes. Intervjuerna spelades in och pågick mellan 50-70 minuter. Elva 

röntgensjuksköterskor deltog i studien, varav nio kvinnor och två män, med minst två års 

erfarenhet.  

 

Resultat: Tolken var viktig för att kunna informera patienten om undersökningarna. Vänner och 

släktingar, särskilt barn, sågs inte som ett optimalt alternativ till tolk men användes ändå. Även 

flerspråkiga kollegor användes för att tolka. Kroppsspråk var en metod som användes för att 

instruera patienten. Sjuksköterskorna upplevde att den professionella tolken var den viktigaste 

länken mellan immigranten och sjuksköterskorna.  

 

 

 

Författare: Hultsjö, S. & Hjelm, K.  

 

Land/år: Sverige, 2005 

 

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

 

Tidskrift: International Nursing Review 

 

Perspektiv: Vårdpersonalens 

 

Syfte: Att identifiera om vårdpersonal i somatisk och psykiatrisk akutsjukvård upplevde några 

problem i vården av immigranter, och jämföra deras upplevelser. 

 

Metod: En explorativ kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer där 22 kvinnor och 13 män deltog. 

Sjuksköterskor och undersköterskor med olika yrkeserfarenhet inom akutmottagning, 

ambulanssjukvård och psykiatrisk intensivvård deltog i studien. Intervjuerna spelades in och 

tog mellan 1,5-2 timmar.  

 

Resultat: Resultatet visade svårigheter med att ta hand om immigranter. Svårigheter som togs upp var 

kulturella skillnader och missförstånd relaterat till språkbarriären. Vårdpersonalen från de 

olika arbetsplatserna hade liknande erfarenheter av att vårda immigranter.  

 

 



 

 
 

 

Författare: Høye, S. & Severinsson, E.  

 

Land/år: Norge, 2008 

 

Titel: Intensive care nurses’ encounters with multicultural families in Norway: An  

exploratory study 

 

Tidskrift: Intensive and Critical Care Nursing 

 

Perspektiv: Sjuksköterskans    

 

Syfte: Att undersöka sjuksköterskans uppfattning om deras möten med mångkulturella familjer på 

intensivvårdsavdelningar på sjukhus i Norge. 

 

Metod: En kvalitativ, explorativ design med retrospektivt fokus. Tre fokusgrupper bestående av 16 

sjuksköterskor ingick i studien, varav 15 var kvinnor och en var man. Sjuksköterskorna hade 

en erfarenhet mellan 2-32 år av intensivvård och erfarenheter av multikulturella patienter. 

Intervjuerna spelades in och varade i max 1,5 timme.  

 

Resultat: I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att det var svårt med kommunikationen, 

vilket var stressande. Anhöriga och tolkar användes för att kunna kommunicera med 

patienterna. Sjuksköterskorna upplevde också att de kulturella och etiska skillnaderna var 

svåra i vårdandet av immigranter.  

 

 

 

Författare: Jones, S.  

 

Land/år: USA, 2008 

 

Titel: Emergency nurses’ caring experiences with Mexican American patients 

 

Tidskrift: Journal of Emergency Nursing 

 

Perspektiv: Sjuksköterskans 

 

Syfte: Att förstå akutsjuksköterskornas erfarenheter av att vårda mexikanska patienter. 

 

Metod: En kvalitativ metod med enskilda intervjuer med fem icke-spansktalande akutsjuksköterskor 

efter att de i två veckor vårdat mexikanska patienter på ett sjukhus i USA. Intervjuerna spelades 

in och varade mellan 30-45 minuter. 

 

Resultat: I resultatet framkom att språkbarriären påverkade alla aspekter av vården och var det största 

hindret för att göra patienten delaktig i sin vård. Sjuksköterskorna använde sig av olika 

metoder för att överbrygga språkbarriären, som att till exempel använda sig av tolk, 

familjemedlemmar, kollegor, gester och kroppsspråk.  

 

 

 

 



 

 
 

Författare: McCarthy, J., Cassidy, I., Graham, M. & Tuohy, D. 

 

Land/år: Irland, 2013 

 

Titel: Conversations through barriers of language and interpretation 

 

Tidskrift:  British Journal of Nursing 

 

Perspektiv: Sjuksköterskans 

 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av språkbarriärer och användandet av tolkar i 

sjukvården i Irland. 

 

Metod: En kvalitativ deskriptiv metod. Sju stycken sjuksköterskor, varav fem var kvinnor och två var 

män, intervjuades i semistrukturerade intervjuer. Sjuksköterskorna hade mellan 3-30 års 

erfarenhet av att arbeta med immigranter. 

 

Resultat: Resultatet visar att kunna kommunicera med patienter som har ett annat modersmål är en 

utmaning. Sjuksköterskorna var oroliga för vårdkvaliteten för dessa patienter. Tolkar kunde 

underlätta kommunikationen för sjuksköterskorna, men de var svårtillgängliga.  

 

 

Författare: Murphy, K. & Macleod Clark, J.  

 

Land/år: England, 1993. 

 

Titel: Nurses’ experiences of caring for ethnic-minority clients 

 

Tidskrift: Journal of Advanced Nursing. 

 

Perspektiv: Sjuksköterskans. 

 

Syfte: Att undersöka sjuksköterskans erfarenheter av att vårda minoritetsetniska patienter och att 

identifiera de specifika problem som sjuksköterskorna möter när de vårdar dessa patienter.  

 

Metod: En kvalitativ metod med fokusgruppsintervjuer där 18 sjuksköterskor deltog. Intervjuerna var 

45 minuter långa och spelades in. Sjuksköterskorna skulle ha vårdat en eller flera 

minoritetsetniska patienter under de senaste tre månaderna.  

 

Resultat: Sjuksköterskorna hade erfarenheter av problem och utmaningar med att vårda dessa 

patienter. Brist på en holistisk vård och en oförmåga att kunna utveckla en vårdrelation 

belystes. Detta ledde till stress och frustration för sjuksköterskorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Författare: Nielsen, B. & Birkelund, R 

 

Land/år: Danmark, 2009. 

 

Titel: Minority ethnic patients in the Danish healthcare system – a qualitative study of nurses’ 

experiences when meeting minority ethnic patients. 

 

Tidskrift: Scandinavian Journal of Caring Sciences 

 

Perspektiv: Sjuksköterskans 

 

Syfte: Att undersöka sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med en minoritetsetnisk 

bakgrund.  

 

Metod: Fenomenologisk metod. Kvalitativa intervjuer med fyra sjuksköterskor. Alla sjuksköterskor 

arbetade på samma sjukhus. Kriterier för deltagande i studien var minst fem års professionell 

erfarenhet. Intervjuerna spelades in, och observationer gjordes även på sjukhuset. 

Observationerna skrevs ned i slutet av dagen och utformades som en dagbok.  

 

Resultat: Resultatet påvisar att sjuksköterskorna upplevde svårigheter med kommunikation. De 

upplevde irritation över att vården var mer tidskrävande. De äldre immigranterna var svårast 

att kommunicera med. Sjuksköterskorna försökte minska användandet av tolkar och använde 

sig av familjemedlemmar istället. Att använda sig av familjemedlemmar kunde dock ses som 

ett problem då all information inte tolkades.  

 

 

Författare: Ozolins, L. & Hjelm, K.  

 

Land/år: Sverige, 2003. 

 

Titel: Nurses’ experiences of problematic situations with migrants in emergency care in Sweden. 

 

Tidskrift: Clinical Effectiveness in Nursing. 

 

Perspektiv: Sjuksköterskans. 

 

Syfte: Att undersöka och beskriva sjuksköterskans berättelser om upplevda situationer med 

immigranter i akutsjukvård. 

 

Metod: En kvalitativ explorativ studie där 49 sjuksköterskor deltog, varav 32 var kvinnor och 17 var 

män. Alla hade erfarenhet av akutsjukvård. Data samlades in genom att sjuksköterskorna 

ombads lämna in skriftliga erfarenheter om situationer med immigranter som de upplevt som 

problematiska inom akutsjukvården. Sjuksköterskorna kom från olika delar av Sverige vilket 

gav ett bredare perspektiv.  

 

Resultat: Resultatet visade att kulturella skillnader framträdde tydligt. Språkbarriären gjorde att det 

uppstod missförstånd, men problem fanns även relaterat till användningen av tolk. 

Sjuksköterskorna använde sig av nyckelord och anhöriga för att kommunicera med 

patienterna. Det uppstod även problem när patienterna inte lyssnade till de kvinnliga 

vårdgivarna.  

 

 



 

 
 

Författare: Plaza del Pino, F., Soriano, E. & Higginbottom, G.  

 

Land/år: Spanien, 2013. 

 

Titel: Sociocultural and linguistic boundaries influencing intercultural communication between 

nurses and Moroccan patients in southern spain: a focused ethnography. 

 

Tidskrift: BMC Nursing. 

 

Perspektiv: Sjuksköterskans. 

 

Syfte: Att undersöka hur sjuksköterskor upplever kommunikation med marockanska patienter och 

vilka hinder som är uppenbara för en effektiv kommunikation och vård. 

 

Metod: En fokuserad etnografi med semistrukturerade intervjuer med 32 sjuksköterskor på tre sjukhus 

i södra Spanien. Av deltagarna var 26 kvinnor och 6 män. Intervjuerna spelades in. 

Sjuksköterskorna skulle ha erfarenhet av att vårda marockanska invandrarpatienter.  

 

Resultat:  I resultatet påvisades olika hinder för en effektiv kommunikation. Språkbarriären påverkade 

kommunikationen och relationen mellan sjuksköterska och patient negativt. Relationen 

påverkades också av fördomar och kulturella skillnader. Kroppsspråk och andra patienter som 

talar samma språk användes för att kommunicera med patienterna.  

 

 

Författare: Richardson, A., Thomas, V. & Richardson, A.  

 

Land/år: England, 2006. 

 

Titel: ’Reduced to nods and smiles’: experiences of professionals caring for people with cancer from 

black and ethnic minority groups. 

 

Tidskrift: European Journal of Oncology Nursing. 

 

Perspektiv:  Vårdpersonalens. 

 

Syfte: Att undersöka vårdpersonalens erfarenheter av att vårda patienter från etniska  

minoriteter.  

 

Metod: En kvalitativ metod med fem fokusgruppsintervjuer med 28 deltagare. Av dessa var 22 

sjuksköterskor, 1 läkare, 2 socialarbetare, 1 arbetsterapeut, 1 officer och 1 

informationsarbetare. Intervjuerna varade ca 20 timmar och spelades in.  

 

Resultat: Resultatet påvisade att vårdpersonalen var oroliga för deras oförmåga att kommunicera med 

immigranterna. Kommunikationssvårigheterna innebar att vårdpersonalen inte kunde ge dem 

en god service, utveckla en relation och prata om patienternas frågor. Att samarbeta med tolkar 

och familjemedlemmar ansågs svårt, då viktig information inte alltid översattes.  

 

 


