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Abstrakt 

Bakgrund: Sveriges befolkning ökar i takt med den ökade invandringen. Under 2015 togs ca 

130 000 invandrare emot och det ställer sjukvården inför en utmaning i och med att fler 

patienter med annat ursprung söker sig till sjukvården. För att sjuksköterskan ska kunna 

skapa ett fungerande samtal och en tillitsfull relation till patienten måste kommunikationen 

kunna uppfattas av alla som är inblandad i den.  

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa faktorer som kan påverka 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient när man inte talar samma språk.  

Metod: Denna litteraturöversikt innehåller 13 kvalitativa artiklar samt en mixad studie.  

Resultat: Litteraturöversikten belyser professionella tolkar som till största del främjade 

liksom sjuksköterskans kulturella kompetens och empati för andras kultur som beskrevs 

vara betydelsefullt. Icke-verbal kommunikation användes för att skapa en kommunikation 

som ansågs vara begriplig för patienten. Bristande språkliga kunskaper från tolken sida gav 

missuppfattningar i kommunikationen, något som jämfördes med att använda anhöriga som 

tolkar. Mer utbildning inom kultur önskades också från sjuksköterskor.  

Diskussion: Tolkar ansågs vara en bidragande faktor till att patientsäkerheten höjdes. Detta 

tack vare att sjuksköterskor genom tolken kunde försäkra sig om att informationen de givit 

patienten kommit fram korrekt sätt. Kulturell kompetens ansågs också bidra till en större 

förståelse för patienten. 

Slutsats: Denna litteraturstudie är av betydelse för att veta som kan främja och förhindra en 

god kommunikation. Det bör erbjudas mer utbildning om andras kultur. Framtida forskning 

bör fokusera på vad som kan underlätta den ytterligare.  

Nyckelord: Språkbarriärer, tolk, kultur, kommunikation, sjuksköterska, verbal och icke 

verbal kommunikation.  
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Introduktion  

Under 2015 tog Sverige emot ca 130 000 människor som bland annat på grund av krig, våld 

och förtryck, flydde från sina hemländer. Sveriges befolkning därför ökar tack vare 

invandringen eftersom många väljer att söka fristad i Sverige (Statistiska Centralbyrån, 

2016). Sjukvården ställs inför en utmaning i och med att fler patienter med annat ursprung 

kan söka sig till sjukvården. Olika kulturer och språk inom sjukhuset kan skapa en stress för 

sjuksköterskan eftersom varje patients kultur och levnadssätt ska respekteras vare sig 

sjuksköterskan förstår den eller inte. De skilda språken tenderar att skada det som anses vara 

en del av det viktigaste i mötet med patienter, nämligen kommunikationen. En bristfällig 

kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten kan skapa missförstånd som gör att 

vårdprocessen blir mer sårbar och risken för ett misslyckande blir mer troligt (Høye & 

Severinsson, 2008). För att sjuksköterskan ska kunna skapa ett fungerande samspel och en 

tillitsfull relation till patienten måste kommunikationen kunna uppfattas av alla som är 

inblandad i den, det är av betydelse för att kunna tillhandahålla en god omvårdnad 

(Kourkouta & Papathanasiou, 2014).  

Bakgrund 

Begreppet kommunikation kan enkelt beskrivas som en överföring av information, det är 

något vi gör, skapar och arbetar med. Ursprungligen kommer ordet kommunikation från det 

latinska ordet communicare som på svenska betyder “att dela”. Att kommunicera är 

nödvändigt inom vården och gör att sjuksköterskan kan samarbeta med patienter och 

kollegor. Kommunikation kan också beskrivas som kultur, det menas att beroende från vart 

än människor kommer ifrån så kommunicerar och utrycker de sig olika (Fossum, 2007, s. 24). 

Alla kan på olika sätt kommunicera, det är en egenskap som följer med den mänskliga 

naturen och används dagligen i olika möten mellan människor (Moussas, Karkanias & 

Papadopoulou, 2010).  

Kommunikation delas upp i verbal och icke verbal kommunikation där den verbala 

kommunikationen utspelar sig i en muntlig konversation mellan två eller flera deltagare. Att 

uttrycka sig verbalt är att uttrycka sig direkt utifrån vad man tänker just då, den kan 

begränsa den fria tolkningen av det som blir sagt. Den icke verbala kommunikationen 

handlar istället om att förmedla eller skicka ordlösa meddelanden, exempelvis genom 
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kroppsspråk, gester eller ansiktsuttryck. Det lämnar mottagaren att fritt tolka vad den andre 

förmedlar via kroppsspråket. Den icke verbala kommunikationen utgör en stor del av den 

totala kommunikationen av alla människors möten i vardagen (Fossum, 2007, s. 23-25; 

Kourkouta & Papathanasiou, 2014). Att använda alla sina sinnen i den icke-verbala 

kommunikationen kräver uppmärksamhet och koncentration, en sådan enkel sak som att 

bara lyssna kan kännas stressande även om det beskrivs som en viktig del i 

kommunikationen (Kourkouta & Papathanasiou, 2014).  

I och med världens ökade globalisering lever människor allt mer utanför sina hemländer. Att 

kunna bosätta sig i en annan nation är ett resultat av att världen knyts tätare samman på 

grund av ökad handel och förbättrade kommunikationer (Hjern, 2009). En god 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient karakteriseras som nödvändig för att 

kunna bedriva en trygg omvårdnad och beskrivs som en grundläggande komponent i möten 

med patienter (Jahromi-Kargar & Ramezanli, 2014). Den största orsaken till hinder i 

kommunikationen tenderar dock att bero på de språkliga skillnader som uppkommer vid 

omvårdnad till patienter från andra länder. Kommunikation måste därför inkludera 

möjligheten att uppriktigt kunna uttrycka sig personligt, den ska vara öppen och ärlig. En 

god relation mellan sjuksköterska och patient är dessutom en viktig förutsättning för att 

kunna förstå den överförda informationens innehåll och värde. Den ska inte lämna några 

misstankar, tvivel eller missförstånd (Moussas et al., 2010). Kommunikation ska ges på ett 

sätt som inte skrämmer patienten, den ska visa ett genuint intresse, skapa känslor och tillit 

på ett harmoniskt sätt, inte minst till patienter som är främmande i ett nytt land och i ett nytt 

sjukvårdssystem (Kourkouta & Papathanasiou, 2014). 

Hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) syftar till att ge vård på lika villkor för hela 

befolkningen, den ska ges med respekt för människors lika värde och för varje människans 

enskilda värdighet. Hälso-och sjukvårdspersonal ska främja goda kontakter med patienter 

och tillgodose deras behov av säkerhet och kontinuitet, samt se patientens behov av trygghet 

i vård och behandling. Lagen bygger på respekt för patientens integritet och 

självbestämmande. Enligt Patientlag (SFS 2014:821) ska patienters delaktighet främjas i 

vården. Patienter ska enligt lag få information om sitt hälsotillstånd och om den förväntade 

vården, liksom om eventuella risker eller biverkningar. Sjukvårdspersonal som ger 

information till patienter ska försäkra sig om att de förstått innehållet i, och betydelsen av 
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den givna informationen.  Den ska anpassas på så sätt att alla oavsett ålder, erfarenheter eller 

språkliga bakgrunder förstår den.  

Omvårdnadsteori som belyser kommunikationens betydelse.  

Enligt Joyce Travelbees (1971) är människan som individ, lidande, mening, mänskliga 

relationer samt kommunikation viktiga element i hennes teori. Hon menar att interaktionen 

mellan patient och sjuksköterska äger till största delen rum i kommunikationen. Det beskrivs 

som en målinriktad process som gör det möjligt för sjuksköterskan att etablera en relation till 

den sjuka patienten. Detta ses som en förutsättning för att uppnå det som enligt Travelbee är 

målet för omvårdnaden, nämligen att hjälpa patienten att bemästra sjukdom och lidande. 

Kommunikation är en process som kontinuerligt pågår mellan två människor. Denna process 

möjliggör att en relation ska kunna skapas där tankar och känslor ständigt utbyts mellan två 

människor. Utifrån detta kan sjuksköterskan bidra till att patienters behov tillgodoses och att 

varje patient sätts i centrum och blir unik. Kommunikationen är dock komplicerad och 

bristande förmåga att uppfatta meningar i kommunikationen eller oförmåga att se patienten 

som helhet kan vara något som istället skadar den. Det kräver därför kunskap om hur 

kommunikation bör utföras (Travelbee, 1971, s. 93-96 & 102-103).  

Problemformulering 

Sjuksköterskor kommunicerar dagligen med patienter. Det är ett sätt vars syfte är att skapa 

en förståelse mellan sjuksköterkan och patienten. När kommunikationen hindras på grund 

av språkskillnader kan det få konsekvenser för patienten såsom bristande tillit och oro. 

Litteraturöversikten är därför av betydelse för att få en förståelse för hur viktig 

kommunikationen är och vad som faktiskt kan påverka den när det finns språkliga 

skillnader.  

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa faktorer som kan påverka 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient när man inte talar samma språk.  
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Metod 

Design 

Denna litteraturöversikt grundades på att samla in tidigare forskat material om ämnet 

kommunikation och dess betydelse och påverkan när sjuksköterska och patient talar olika 

språk. För att få en uppfattning om det efterfrågade problemområdet sammanställdes 

relevanta forskningsartiklar, det gav en bild av det aktuella kunskapsläget (jfr. Friberg, 2012, 

s. 133). Efter sökning av artiklar granskades samtliga artiklarna kritiskt, detta för att ge 

denna litteraturöversikt en så hög evidens som möjligt (jfr. Segesten, 2012, s. 100). 

Inklusions- och exklusionskriterier  

Inkluderade artiklar till denna litteraturstudie handlar om kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient som talar olika språk. Samtliga inkluderade artiklar skulle vara 

skrivna på svenska eller engelska och vara 15 år gamla. Artiklarna skulle dessutom med 

fördel komma från olika delar av världen. Under urvalsprocessen exkluderades artiklar som 

handlade om kommunikation med samspråkade patienter samt artiklar som berörde 

kommunikationssvårigheter med patienter med olika typer av kognitiv nedsättning som 

exempelvis dövhet, afasi eller stumhet. Exkluderade artiklar var också de som inte uppfyllde 

kravet för en vetenskaplig originalartikel och de artiklar som inte motsvarade rapportens 

syfte.    

Litteratursökning 

Till datainsamlingen användes databaserna PubMed och Cinahl. Fritextorden communication 

barriers, communication, language, nurses, nurs*, patients och nursing care användes för att söka 

fram artiklarna.  Communication barriers användes som en MeSH-term i samtliga sökningar 

för att rikta sökningen och för att få fram de mest relevanta artiklarna. Samtliga sökningar 

visas i bilaga 1 tillsammans med urvalstegen. Artiklar som dök upp vid flertal olika 

sökningar är endast medräknad vid ett tillfälle under urval 1. Genom manuell sökning 

hittades två artiklar som framkom via två olika artiklars referenslista (jfr. Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016, s. 67-68).   

Urval, relevansbedömning och granskning  

Urvalsprocessen genomgick tre faser som beskrivs nedan.  
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Fas 1. Totalt lästes 96 abstrakt utifrån alla sökningar som genomfördes, 68 av dessa artiklar 

exkluderades då de inte svarade på litteraturöversiktens syfte eller förekom i fler än en 

sökning. De 28 artiklar som återstod lästes igenom i sin helhet av båda författarna för att 

gemensamt fatta beslut om vilka som skulle gå vidare till granskning. Fem artiklar 

exkluderades utifrån detta eftersom de inte svarade på exklusionskriterierna eller hade svagt 

beskrivna delar i metod eller resultat, de exkluderades också om de saknade fulltext.  (jfr 

Willman et al., 2016, s. 98).  

Fas 2. Vidare gick 23 artiklar till granskningen som gjordes utifrån en granskningsmall för 

kvalitativa och kvantitativa studier enligt Carlsson och Eiman (2003), se bilaga 2.  Artiklarna 

fick genom granskningen poäng där maxpoängen var 46. Poängen skulle sedan omvandlas 

till procent varvid 80 % motsvarade Grad I och innebar hög kvalité. Grad II motsvarade 70 % 

och innebar medelhög kvalité, grad III motsvarade 60 % och innebar låg kvalité. Elva artiklar 

exkluderades efter granskningen, detta på grund av att de inte fick tillräckligt hög poäng vid 

granskningen. Två manuella sökningar gjordes därför utifrån valda artiklars referenslista för 

att inkludera fler artiklar till resultatet. Dessa granskades också enligt Carlsson och Eiman`s 

(2003) granskningsmall.  

Fas 3. Artiklarna sammanställdes i en översiktstabell, dessa artiklar var av medel eller hög 

kvalité och blev totalt 14 stycken vilka presenteras i löpande text i litteraturöversiktens 

resultatdel. Översiktstabellen (se bilaga 1) redovisar varje vald artikels författare, år, land, 

syfte, typ av studie, deltagare, bortfall samt metodbeskrivning, resultat och kommentar 

angående kvalité. Samtliga artiklar som ingår i resultatet är markerad med en stjärna i 

referenslistan (jfr. Willman et al., 2016, s. 91-92).   

Analys  

Artiklarna som inkluderades till litteraturstudiens resultat lästes flertalet gånger av 

författarna, syftet var att få en förståelse och helhetsbild av samtliga artiklar. Artiklarnas 

resultat översattes till svenska och sammanställdes separat för att underlätta arbetet. Med 

hjälp av färgpennor identifierades olika huvudfynd ur samtliga sammanställda artiklars 

resultat; professionella tolkar, anhöriga som tolkar, kultur och icke-verbal kommunikation. 

Dessa huvudfynd jämfördes sedan med varandra för identifiera likheter och skillnader ur 

det som framkommit från samtliga artiklar.  Huvudfynden delades därefter in under två 
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huvudkategorier; faktorer som främjar kommunikationen och faktorer som förhindrar 

kommunikationen. Därefter skapades underkategorier för att få en lättare förståelse för 

innehållet i huvudkategorierna som presenteras i resultatet (jfr. Friberg, 2012, s. 127-129 & 

140).  

 

Tabell 1. Översiktstabell över huvudkategorier och underkategorier.  

Huvudkategori Underkategori 

Faktorer som främjar 

kommunikationen.  

Professionella 

tolkar  

Icke-verbal 

kommunikation 

Förståelse och utbildning 

om andras kulturer 

Faktorer som förhindrar 

kommunikationen.  

Anhöriga som 

tolkar och 

professionella 

tolkar med dåliga 

kunskaper.  

Kulturella skillnader 

 

Etiska överväganden 

Granskningen av artiklarna har genomförts objektivt och har inte färgats av egna tankar och 

värderingar. För att eftersträva en så neutral syn som möjligt har både negativa och positiva 

delar från de valda artiklarna inkluderats. Samtliga artiklarna som inkluderades i 

litteraturöversikten innehöll ett etiskt resonemang, har fått tillstånd från en etisk kommitté 

eller kommer från en tidskrift som endast publicerar studier med ett sådant resonemang  

(jfr. Forsberg & Wengström, 2013, s. 59, 132).  

Resultat 

Litteraturöversikten grundar sig på 14 vetenskapliga artiklar varav 13 med kvalitativ ansats 

och en med en kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats. Under den analytiska 

processen skapades två huvudkategorier vilka var; faktorer som främjar kommunikationen 

och faktorer som förhindrar kommunikationen. Dessa två huvudkategorier och dess fem 
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underkategorier utgör den evidensbaserade bas som denna litteraturöversikt resultat vilar 

på.  

Faktorer som främjar kommunikationen 

Nedan beskrivs kommunikationen utifrån vad som förbättrade den i samtalet mellan 

sjuksköterskan och patienten.  

Professionella tolkar.  

Sjuksköterskor ansåg att professionella tolkar var de som påverkade kommunikationen mest 

positivt i samtalet med patienten. En god kommunikation ansågs bidra till en högre kvalité 

på omvårdnaden och en tryggare miljö för patienten. Sjuksköterskorna beskrev tolken som 

en av de mest betydelsefulla personerna i sjuksköterskans integration med patienter 

eftersom deras syfte var att skapa en förståelse mellan sjuksköterskan och patienten (Fatahi, 

Mattsson, Lundgren & Hellström, 2010). De behövdes för att försäkra sjuksköterskan om att 

den angivna informationen kommit fram på ett säkert sätt och att det som sagts kunde 

översättas ordagrant, en förutsättning för att bevara patientsäkerheten. Sjuksköterskor 

menade att ansvaret för att se till att patienten förstått den givna ordinationen eller 

behandlingen låg i deras händer, och därför ansågs också tolken vara den länken som kunde 

främja kommunikation mest (Van Rosse, Bruijne, Suurmond, Essink-Bot & Wagner, 2015). 

Sjuksköterskan ansåg att tolken måste kunna förstå, uppfatta och förmedla det som de 

informerar till patienten. De såg tolkens objektiva tolkningssätt som en fördel eftersom det 

bidrog till att skapa en trovärdig bild över patientens situation. Tolkar som hade en god 

språkkompetens och en bred kunskap inom medicinsk terminologi tenderade även att 

förbättra kvalitén på det som blev sagt, något som de ansåg skapa en trygghet för patienten. 

Sjuksköterskor menade däremot att deras eget ansvar att tala tydligt och långsamt gav tolken 

en bättre möjlighet att uppfylla de kriterier sjuksköterskan ställt på dem (McCarthy et al., 

2013). Sjuksköterskan ansåg att deras ansvar var viktigt även vid valet av tolkar till deras 

patienter, det vill säga att välja tolkar efter patientens modersmål, inte nationalitet (Fatahi et 

al., 2010; McCarthy et al., 2013). Patientjournalen ansågs vara ett enkelt sätt att sprida 

informationen till andra kollegor om patienten. Där skulle framförallt patientens modersmål 

tydligt framstå, liksom vilka hjälpmedel patienten behövde, såsom hörapparat eller glasögon 

(Jirwe, Gerrish & Emami, 2010; Van Rosse et al., 2015). Även om tolkar ansågs vara de som 
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underlättade kommunikationen mellan sjuksköterska och patienten mest positivt sågs också 

flerspråkiga sjuksköterskor kunna uppfylla samma roll. Sjuksköterskor uppskattade att de 

kunde översätta direkt till patienten, vilket besparade dem mödan att tillkalla tolk. 

Möjligheten för en sjuksköterska att kommunicera med patienten på patientens egna språk 

ansågs kunna reducera ångesten och rädslan patienten bar på, detta tack vare att 

sjuksköterskan kunde knyta an till patientens kultur och språk lättare. Patienterna ansågs 

berätta mer detaljrikt om sin situation och samtalet behövde därför inte stressa dem 

tidsmässigt. Det visade sig också att tillit och en effektivare kommunikation med patienten 

uppenbarades om en sjuksköterska kunde prata samma språk som patienten. Flerspråkiga 

sjuksköterskor uttryckte att de, genom att prata på patientens språk, fick större 

självförtroende och kände sig uppskattade av kollegor och patienter (Parveen-Azam & 

Johnson, 2016).  

Icke-verbal kommunikation 

Vare sig det fanns en språklig barriär eller inte så var det oftast genom den icke-verbala 

kommunikationen som sjuksköterskorna kunde få en första uppfattning om en patient. Den 

hade därför en betydande funktion i samtal (Coleman & Angosta, 2015; Jirwe et al., 2010) och 

kunde tillsammans med vissa ord skapa en kommunikation som för patienten blev begriplig 

(McCarty et al., 2013). 

I situationer där språket hindrade kommunikationen låg mycket fokus på att göra sig 

förstådd genom kroppsliga rörelser, exempelvis genom att göra gester (McCarthy et al., 

2013). Bilder eller föremål var andra alternativ. Att peka på ett vattenglas för att fråga om 

patienten var törstig kunde vara lättare för patienten att förstå än om sjuksköterskan 

försöker ställa frågan verbalt (Jirwe et al., 2010). Patienters uttryck och gester kunde ibland 

vara tillräckliga för att kunna få en uppfattning om patientens grundläggande behov, såsom 

hygien, mående och mat (Coleman & Angosta, 2015; McCarty et al., 2013). Den icke-verbala 

kommunikationen var därför tillsammans med den verbala kommunikationen ett bra sätt för 

att få en förståelse för varandra i ett samtal. Att gestikulera fram sitt budskap förbättrade inte 

bara förståelsen utan höjde också kvalitén på kommunikationen. När sjuksköterskor 

uppnådde en god kommunikation genom den icke-verbala kommunikationen ansåg de sig 

tillfredsställda med sitt arbete (Jirwe et al., 2010).   
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Förståelse och utbildning om andras kultur  

Förståelsen för andras kulturella bakgrund var en viktig aspekt i mötet mellan 

sjuksköterskan och patienten. Genom personlig kontakt blev patienten speciell och unik tack 

vare sin bakgrund. (Higginbottom, Safipour, Yohani, O`Brien, Mumtaz & Paton, 2014; Plaza 

del Pino et al., 2013).   

Sjuksköterskans kulturella kompetens och attityd kom att vara det som de själva ansåg hade 

störst inverkan på hur de bemötte patienter med en annan bakgrund (Jirwe et al., 2013; 

Tavallali, Kabir & Jirwe, 2014). Sjuksköterskorna upplevde kulturell utbildning som 

betydelsefullt eftersom det förbättrade förståelsen och därmed omvårdnaden och 

kommunikationen. Den optimala vården uppnåddes när patientens kultur blev tagen på 

allvar, vilket de ansåg att den kulturella utbildningen resulterade i (Dogan et al., 2009; 

Coleman & Angosta, 2015; Fatahi et al., 2010; Plaza del Pino et al., 2013).  

Att vara mer insatt i patientens kultur underlättade förståelsen för hur patienten upplevde 

sin hälsa och sjukdom utifrån kulturen. Sjuksköterskor såg det dock som en omöjlighet att 

känna till alla kulturer, de ansåg att det bästa sättet att lära sig om patientens kultur var 

genom att fråga. Att vara öppen för andras kulturella normer hjälpte sjuksköterskor att 

hantera patienters olika beteenden och syn på saker. (Degni, Souminen, Essén, El Ansari, 

2012; Tavallali et al., 2013; Plaza del Pino et al., 2013, & Vehviläinen-Julkunen, 2012).  

Kulturell kunskap gav sjuksköterskorna ett förbättrat självförtroende och resulterade 

automatiskt i en bättre kommunikation (Cioffi, 2005; Jirwe et al., 2010).  

Faktorer som förhindrar kommunikationen 

Nedan beskrivs sjuksköterskans erfarenheter av vad som kunde förhindra en god 

kommunikation med patienten.  

Sjuksköterskor ansåg att det största hindret för en god kommunikation mellan dem och 

patienterna tenderade bero på språkliga skillnader. När sjuksköterska och patienten inte 

delade samma språk upplevdes kommunikationen som begränsad och stel (Dogan, 

Tschudin, Hot & Özkan, 2009; Hendson, 2015; Plaza del Pino, Soriano, Higginbottom, 2013). 

Sjuksköterskor beskrev effekten av språkskillnader som frustrerande när de inte förstod vad 

patienten menade (Dogan et al. 2009; Hendson, 2015; McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy 
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2013).  Undersökningar upplevdes därför mer komplicerade och sjuksköterskor önskade ofta 

att en kollega skulle ta över omvårdnaden (Dogan et al., 2009).  

Anhöriga som tolkar och professionella tolkar med dåliga kunskaper  

Patientens närstående är oftast väldigt involverade i vården och sjuksköterskor anser det 

därför inte som optimalt att använda dem som tolkar. Detta eftersom de kan undanhålla 

information, det vill säga förmedla en felaktig bild av patienten och därmed riskera att 

informationen inte översätts korrekt. Trots detta ansåg sjuksköterskor att närstående ibland 

var det enda alternativet för att kunna skapa en kontakt med patienten eftersom patienten 

hade större förtroende för sina anhöriga än en tolk (Fatahi et al., 2010; McCarthy et al., 2013). 

Närstående erbjöd sig ofta att tolka för sjuksköterskan men anhöriga ansågs ofta kunna ta 

över samtalet vilket gjorde att kontakten mellan sjuksköterskan och patienten uteblev (Jirwe 

et al., 2010). Barn bör undvikas i högsta möjliga mån att användas som tolkar. 

Sjuksköterskorna betonade att de inte skulle behöva få ta den rollen, det var dessutom en 

stor risk eftersom barnet inte berättade allt utan kanske bara berättade det som barnet trodde 

att sin anhörig vill höra (Fatahi et al., 2010). Att använda barn som tolk beskrev därför som 

lika dåligt som att inte använda en tolk alls eftersom båda situationerna ledde till 

missförstånd (Dogan et al., 2009; Fatahi et al., 2010).   

Att använda oprofessionella tolkar med bristfälliga kunskaper gjorde att kommunikationen 

mellan patienten och sjuksköterskan blev otillräcklig. Bristfälliga kunskaper beskrevs som att 

inte kunna den medicinska terminologin som fanns på avdelningen eller att inte kunna 

översätta ord och meningar korrekt (Fatahi et al., 2010). Sjuksköterskor upplevde att 

kommunikationen mellan dem och den oprofessionella tolken kunde medföra en frustration 

hos patienterna, de menade att patienter kunde känna bristande förtroende eftersom de 

infann sig i en obekväm situation. Dessa tolkar medförde därför en stor patientsäkerhetsrisk 

och kunde resultera i en förlängd vårdtid för patienter eftersom det kan vara svårt för 

sjuksköterskor att veta om de följde den angivna behandlingen eller ordination (Plaza del 

Pino et al., 2013). Som ett resultat av denna situation kunde dessutom felaktiga 

behandlingsmetoder och mediciner sättas in som kanske inte patienten kände sig nöjd med 

(Dogan et al., 2009). Tolkar ansågs behöva bättre kunskap om medicinsk terminologi och en 
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bredare kunskap om språken för att inte orsaka en bristande kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient. (Dogan et al., 2009; Fatahi et al., 2010; Plaza del Pino et al., 2013).  

Kulturella skillnader 

Sjuksköterskor upplevde att kulturen som skilde dem och patienten kunde resulterade i en 

kulturkrock som ofta kunde göra kommunikationen sårbar (Jirwe et al., 2010; Philip, Manias 

& Woodward-Kron, 2015). Den kulturella skillnaden gjorde sjuksköterskor osäkra eftersom 

de var rädda att omedvetet diskriminera dem utifrån deras egna kulturella åsikter. En längre 

vårdtid för dessa patienter tenderade därför att kunna skapa den ömsesidiga relation som de 

belyste var viktigt att efterfråga i varje patientmöte. De ansågs helt enkelt ta lite längre tid att 

skapa en kontakt med dem (Plaza del Pino et al., 2013). Förutfattade meningar kunde lätt ta 

överhand och resultera i diskriminering. Vid kulturella konflikter kunde det därför vara 

svårt för sjuksköterskor att förhålla sig professionellt. Att undvika en kulturell konflikt 

ansågs som en förutsättning men det ansågs också svårt att veta hur konflikterna skilde sig 

mellan olika kulturer eftersom det dessutom var lätt att kategorisera in patientena beroende 

på vilket land de kom ifrån (Jirwe et al., 2010; Plaza del Pino et al., 2013).   

Samhällets fördomar om andra kulturer kunde enligt sjuksköterskor provocera konflikter 

även på sjukhus.  Detta beskrevs kunna vara det som avgjorde hur relationen utformade sig 

mellan dem och patienter. Sjuksköterskor menade att kulturell gräns var det som skilde 

människor mellan ”de som är som oss” och ”de som kommer från annat land med en annan 

kultur” (Plaza del Pino et al., 2013). 

Sjuksköterskor ansåg det nödvändigt att undvika att anta att en person beter sig på ett visst 

sätt för att den kommer från ett visst land med en viss kultur. Risken för att kränka patienten 

och försämra kommunikationen minimerades om sjuksköterskorna kunde se personen 

bakom kulturen istället för att se kulturen som en person (Jirwe et al., 2010). Sjuksköterskor 

som inte hade någon bred kulturell erfarenhet eller inte själva strävade efter en kulturell 

kompetens fick det svårare att kommunicera på grund av de språkliga hinder som uppstod 

med patienterna (Cioffi, 2005). Planering och tid ansågs förbättra både kontakten och 

kommunikationen med patienterna eftersom det sällan fanns möjlighet att spontant ställa en 

fråga till patienten och förvänta sig ett snabbt svar. Det fanns inte möjlighet för småprat som 

kanske önskades. Rädsla att kommunicera med patienter på grund av språkskillnad var det 
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som sjuksköterskor uttryckte var vanligaste problemet bland dem, och den bristande 

kunskapen om andras kulturer gjorde deras rädsla mer uppenbar (Coleman & Angosta, 

2015; Jirwe et al., 2010).  

Metoddiskussion  

Denna litteraturstudie hade till syfte att belysa faktorer som kan påverka kommunikationen 

mellan sjuksköterska och patient när man talar olika språk. Syftet diskuterades flertalet 

gånger för att få fram relevanta sökord till denna litteraturöversikt. Att finna rätt sökord för 

att besvara syftet upplevdes som en utmaning eftersom det finns mycket beskrivet om 

kommunikation, det är ett brett område och med många olika infallsvinklar. Detta 

resulterade i att personalen på Mittuniversitets universitetsbibliotek i Sundvall kom att vara 

till stor hjälp samt de lärarledda lektioner under ”sökstuga” där syftet var att få hjälp med 

sökorden. Detta ansågs vara en styrka i denna litteraturöversikt eftersom sökorden 

bearbetades flertalet gånger för att hitta de mest relevanta artiklarna.  

Skrivandet av denna litteraturstudie började på varsin dator av författarna där dokumenten 

mailades mellan dem. Detta resulterade i att det blev en hel del missförstånd och en del 

dokument försvann. För att undvika detta skrevs därefter hela litteraturstudien tillsammans 

på en dator och på så sätt blev texten mer sammanhängande och enhetlig.  

Litteraturöversikten innehåller 13 kvalitativa artiklar och en mixad med både kvalitativ och 

kvantitativ design. För att få en bättre förståelse för verkligheten hade det kanske varit 

fördelaktigt om fler kvantitativa artiklar inkluderats, eftersom det isåfall hade studerats 

utifrån fler perspektiv (jfr. Axelsson, 2012, s. 204). De inkluderade artiklarna hade dessutom 

som krav att uppfylla grad I och grad II efter granskningen enligt Carlsson och Eiman`s 

(2003) granskningsmall.  Detta anses vara en svaghet eftersom det kan ha medfört att 

relevant information från artiklar som inte nådde denna grad uteblivit. 

Styrkan i denna litteraturöversikt var att de valda artiklarna hämtades från olika delar av 

världen, vilket gjorde att resultatet ur ett globalt synsätt kan läsas med en hög trovärdighet 

och relevans. Detta gav dessutom en bredare aspekt över olika kulturer och utifrån olika 

synsätt som finns runt om i världen. En av de två manuella sökningarna var över 10 år 
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gammal, detta ansågs av författarna inte förändra resultatet eftersom litteraturöversiktens 

ämne inte förändrats i någon större grad över den tiden.  

Under arbetets gång har det funnits manualer och riktlinjer att jobba efter för att denna 

litteraturöversikt ska bli så bra som möjligt. Handledare har funnits för att bolla tankar, idéer 

och funderingar med, vilket har varit till stor hjälp. Detsamma gäller de olika 

grupphandledningstillfällen som gett möjligheten att lyfta olika problem samt få lösningar 

på de problem som författarna stött på.   

Att vara två författare har inneburit fördelar som att alla idéer och funderingar diskuterats 

ordentligt oss emellan, vilket ses som en styrka. Artiklarna översattes först var för sig och 

tolkades sedan gemensamt för att kunna lösa missförstånden som dykt upp, detta gav en 

bättre förståelse kring området samt stärkte studiens validitet och evidens. Detta 

minimerade också risken för feltolkning och missförstånd från framtaget material. Andra 

fördelar med att vara två som skriver är att man ”drar” varandra igenom denna 

litteraturöversikt när det kändes tråkigt och tungt.  

Resultatdiskussion  

Litteraturöversikten syftar till att få en övergripande syn på hur kommunikationen kan 

påverkas vid språkskillnader mellan sjuksköterska och patient. Professionella tolkar ansågs 

bidra till att kommunikationen blev bättre. Sjuksköterskan kände sig trygg med att kunna 

försäkra sig om att informationen de delgivit kommit fram på ett säkert sätt vilket också 

ansågs bidra till att patienten kände sig trygg. Resultatet visade också att professionella 

tolkar ansågs höja kvalitén på vården. Detta förutsatte dock att den professionella tolken 

hade kunskap inom det språk som användes på sjukhuset och att sjuksköterskan själv var 

duktig att använda tolken. Med tanke på detta anser vi att varje möte med patienter med 

annat språk ska erbjudas tolk även om samtalet är kort. Detta kan dock vara en omöjlighet i 

vissa situationer men det innebär också att sjuksköterskans yrkesroll ställs på prov om de, 

utan tolk, försöker förklara något som de faktiskt inte kan försäkra sig om kommit fram 

korrekt. All sjukvårdspersonal enligt Patientlag (SFS 2014:821) ska försäkra patienten att 

oavsett bakgrund, ålder eller språk blivit delgiven korrekt information. Detta menar också 

Meuter, Gallois, Segalowitz, Ryder och Hocking (2015) i deras studie. De menar att 

sjuksköterskans skyldighet att se till att patienten förstår den givna information, vilket 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Meuter%20RF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26357948
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Gallois%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26357948
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Segalowitz%20NS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26357948
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Ryder%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26357948
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Hocking%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26357948
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minimerar skador och missförstånd som kan uppstå i vården. Kirby, Broom, Good, Bowden 

och Lwin (2016) beskriver i sin studie att det vinnande konceptet för en god kommunikation 

mellan sjuksköterkan och patienten utspelar sig när det pågår ett bra sampel även mellan 

sjuksköterskan och tolken. Vidare menar Kirby att tolkar med god utbildning och kunnighet 

inom det medicinska språket ökar kvalitén på tolkningen vilket också gör patienten känner 

sig trygg i omvårdnaden (a.a.).  

Resultatet visade att den icke-verbala kommunikationen hade en betydelsefull roll i 

kommunikationen. Kroppsspråket beskrevs avslöja mycket om hur patienterna uttryckte 

sina känslor vilket sjuksköterskor iakttog och upplevde som en resurs för att förstå 

patientens. Sjuksköterskor ansåg det nödvändigt att se till både den verbala och den icke-

verbala eftersom kommunikation var en del av båda. Detta bevisar att sjuksköterskan måste 

vara medveten om hur det kroppsliga språket kan yttra sig i kommunikationen och kunna 

ha förmågan att kunna använda den själv rätt. Kourkouta och Papathanasiou (2014) menar 

att den icke-verbala kommunikationen är en kommunikation utan ord och som uttrycks 

genom kroppshållnings och ansiktsuttryck. Den används oftast medvetet i samtal och ska 

tillsammans med den verbala kommunikationen samarbeta för att få ett helhetsintryck av ett 

samtal. Vidare menar Kourkouta att det ska finnas en balansgång mellan verbal och icke-

verbal kommunikation, kroppsspråket ska inte säga en sak medan det som faktiskt sägs 

betyder något annat. Genuin vänlighet ska utspela sig trovärdigt i sjuksköterskans 

kroppsspråk. Kozlowska och Doboszynska (2012)  menar att sjuksköterskor ofta använder 

den icke-verbala kommunikationen i syfte att skapa kontakt med patienten. 

Sjuksköterskorna använder icke-verbal kommunikation i form av en hand på patientens axel, 

genom ögonkontakt eller ett leende. Det är ett sätt att uttrycka medkänsla och beskrevs som 

en betydelsefull del i kommunikationen med patienten. Enligt Travelbee (1971, s. 96) speglar 

kroppsspråket det som sägs i en kommunikation. Att vara kreativ genom att använda 

kroppsspråket i samtalet med patienten ger sjuksköterskan en större chans att få ut mer 

användbar och viktig information. Om informationen uppfattas och översätts korrekt anser 

Travelbee att en kommunikation har tagit plats.  

Resultatet belyste också att förmedlandet av information via anhöriga eller barn tenderade 

att försämra kommunikationen, framförallt eftersom det ansågs kunna förvränga patientens 

situation. Patienternas barn fick i vissa fall agera tolk vilket ibland ansågs vara det enda 
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alternativet även om det ansågs som högst olämpligt. Enligt Gerrish (2001) ansågs inte 

anhöriga och framförallt inte barn besitta kunskapen om den medicinska terminologin som 

krävdes och hade oftast inte de språkliga kunskaperna för att kunna agera tolk. Att använda 

anhöriga förhindrar också patienten att uttrycka sig om privata angelägenheter. Vidare 

menar Gerrish (2001) att anhöriga som oftast är involverade i patientens vård inte tolkar 

objektivt vilket medförde att de kunde välja vad de vill berätta och inte berätta, vanligtvis 

undanhåller de information som innehåller tråkiga besked vilket kan få förödande 

konsekvenser (a.a.).  Jacobs, Sadowski & Rathouz (2007) menar också att barn som tolkar är 

långt ifrån mogna för det ansvaret som läggs på dem och deras känslomässiga band till 

föräldrarna kan ha negativ inverkan på kommunikationen. Sjuksköterskor ska därför 

undvika att använda tolkande barn, även det kan tyckas vara det enda alternativet ibland.  

Resultatet visade också betydelsen av att inneha kulturell kunskap som sjuksköterska, något 

som de upplevde var bristande. De ansåg att kulturell kunskap skulle hjälpa dem att få en 

förståelse för patienten eftersom de ansåg att kulturella skillnader hindrade 

kommunikationen och resulterade i missförstånd och konflikter. Hearnden (2008) menar att 

utbildning gör att sjuksköterskor få mer kunskap och en djupare förståelse för hur sociala 

och kulturella faktorer är sammankopplade och att språket är viktigt att främja för en 

framgångsrik kommunikation.  Med tanke på detta skulle det vara bra om sjuksköterskan 

var medveten om hur olika kulturer uttrycker sig. För att få en förståelse för varför patienten 

agerar på ett visst sätt. Detta kan jämföras med Travelbee (1971, s. 138) som menar att 

sjuksköterskans måste kunna se personen bakom kulturen, eftersom det kan vara svårt att 

lära känna en patient om sjuksköterskans om sjuksköterskans förutfattade meningar tar 

över. Risken finns att patienterna kategoriseras och delas in efter att de kommer ifrån. 

Hearnden (2008) menar också att det finns en fara i försöka att identifiera vad som är typiskt 

för en viss kultur eftersom detta kan leda till stereotyper och inte ta hänsyn övervägande 

individuella skillnader. Vidare menar Hearnden att kulturell kompetens kan tolkas utifrån 

ett makro och ett mikro perspektiv. Mikro perspektiv innebär förståelsen för kulturen på 

individnivå varvid makro beskrivs utifrån ett globalt perspektiv där fokus ligger på landets 

kultur. Kulturella likheter, bakgrunder eller upplevelser kan alltså vara nyckeln till en bättre 

ömsesidig förståelse precis som resultatet också bevisar. Travelbee menar att empati för 

någon annan människa är beroende av att två individer upplevt liknande erfarenheter. 
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Förmågan att förstå beteendet hos en annan individ begränsas ofta på grund av ens egen 

bakgrund (Travelbee 1971, s. 97-98).  Med tanke på detta bör sjuksköterskan vara mer öppen 

för olika kulturer även om det ter sig omöjligt att känna till alla. Har sjuksköterskan ett 

empatiskt förhållningssätt mot patienten skulle kanske de kulturella skillnaderna mellan 

dem och patienten te sig mindre märkbar. 

Slutsats 

Denna litteraturstudie belyser ett uppmärksammat problem som finns inom den svenska 

sjukvården på grund av den stora invandringen som Sverige haft de senaste åren. Denna 

litteraturöversikt reflekterar över vilka faktorer som orsakar dessa problem som till exempel 

kulturella olikheter, bristande förståelse och bristande utbildning. Likaså tar denna studie 

upp vad man bör tänka på för att underlätta kommunikationen och minimera missförstånd. 

Studiens betydelse för kunskapsutveckling 

Denna litteraturöversikt är av betydelse för att veta vad som kan både främja och förhindra 

en god kommunikation. Vet sjuksköterskor vad de kan förvänta sig när de tar hand om en 

patient från ett annat land kanske det är lättare att tidigt förstå vilka kommunikativa resurser 

som måste tas fram för att underlätta kommunikationen tillexempel att använda 

professionella tolkar. Denna översikt är också viktigt eftersom den ger en förståelse för hur 

viktig den kulturella kompetensen faktiskt är och hur den kan påverka kommunikationen 

om sjuksköterskan inte är öppen och har kunskap för andra kulturer.   

Förslag till forskning eller åtgärder 

Det skulle vara intressant att se forskning som tar upp om hur olika program eller manualer 

kan underlätta kommunikationen till dessa patienter. Förslagsvis att det finns ett 

specialutformat dataprogram inriktad för omvårdnad där sjuksköterskan och patienten kan 

kommunicera lättare med varandra om tolk inte finns tillgänglig. För att få en förståelse för 

kulturella skillnader borde en kulturell utbildning erbjudas till alla yrkesroller inom 

sjukvården. Detta skulle möjliggöra en större förståelse och praktisk kunnighet som skulle 

kunna övervinna kommunikativa problem. 
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Bilaga 1.  Översikt av litteratursökningen samt urvalsprocessen.  

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar  Antal 

träffar 

Urval 

1 

 

Urval 

2 

 

Urval 

3 

Urval 

4 

PubMed 

16-08-29 

(((("Communication 

barriers"[MeSH Terms]) 

OR Communication) 

AND Language) AND 

Nurses) AND Patients 

10 years  443 34 11 8 4 

Cinahl 

16-08-29 

( ”Communication 

barriers” or 

communication ) AND 

language AND nurses 

AND patients 

10 years 326 22 3 3 2 

PubMed 

16-08-31 

(((communication 

challenges) AND 

language barriers[MeSH 

Terms]) AND nurs*) 

AND patients 

10 years 31 3 1 0 0 

PubMed 

16-09-01 

(((communication 

barriers[MeSH Terms]) 

AND communication) 

AND language) AND 

nurs* 

10 years, humans 310 29 5 4 3 

PubMed 

16-09-13 

(((((communication 

barriers[MeSH Terms]) 

AND communication) 

AND Nurs*) AND 

Patient) AND Nursing 

care) AND Language 

10 years  144 8 8 8 3 

Totalt    1265 96 28 23 12 

Urval 1, antal lästa abstrakt. Urval 2, antal hela lästa artiklar. Urval 3, antal granskade enligt 

Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. Urval 4, antal artiklar valda till resultatet.  



1 
 

Bilaga 2. Översikt av inkluderade artiklar 

Författare,  

årtal, land 

Studiens syfte  Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 
Metod, datainsamling, analys  Huvudresultat Kvalité 

Cioffi et al. 

New south 

wales 

(2005) 

Att undersöka 

sjuksköterskans 

erfarenheter av omvårdnad 

till kulturella patienter 

inom akutvården. 

Kvalitativ 

design 

 

 

 

10 (0) 

 

Semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor  

Sjuksköterskor bör sträva efter kulturell 

mångfald dvs. lära sig mer om andras 

kulturer. Integrera med andra människor 

för att upprätthålla en god 

kommunikation och ge bästa tänkbara 

omvårdnad 

41 p 

87 % 

Grad I 

Hög kvalité 

Coleman et 

al. (2015). 

USA 

Att undersöka den levda 

erfarenheten av 

akutvårdsanställda 

sjuksköterskor när de tar 

hand om patienter och 

deras familjer med liten 

eller ingen erfarenhet av 

engelska språket.  

Kvalitativ 

metod med 

en 

fenomenolo

gisk ansats.  

45 (5).  

 

Semistrukturerade interjuver   Icke verbal kommunikation är enligt 

sjuksköterskor en betydelsefull del i 

kontakten med patienter och för att kunna 

åstadkomma en god kommunikation med 

patienten. Tolkar var till skillnad från 

anhöriga en säker hjälpande hand för att 

kunna tillhandahålla en god 

kommunikation med patienten.  

47 poäng  

(98 %) 

Grad I 

Hög kvalité 

Degni et al. 

(2012).  

Finland.  

Att undersöka 

sjuksköterskors och läkares 

erfarenhet av 

kommunikation till 

somaliska kvinnor i 

mödravårdsklinik.  

Kvalitativ 

metod.  

32 (5).  

 

Fokus interjuver    

 

Kulturell kompetens ansågs förbättra 

kommunikationen mellan sjuksköterskan 

och patienten. Att ha modet att våga fråga 

patienten om dennes kultur visade också 

öppna möjligheten för sjuksköterskan att 

lära känna patienten. 

38 poäng 

(79,17%) 

Grad II 

Medelhög 

kvalité 

 



2 
 

Dogan et al. 

(2009). 

Tyskland.  

Att undersöka vilka 

kommunikationshinder 

som existerar i sjukvården 

mellan sjuksköterskor och 

patienter med ett annat 

språk. 

Kvalitativ 

metod.  

150 (0) Frågeformulär.  Eftersom den ensamt största orsaken till 

bristande kommunikation berodde på 

språkbarriärer ansåg sjuksköterskor att 

kulturell kunskap och professionella 

tolkar skulle vara faktorer som 

förbättrade kommunikationen. Anhöriga 

som tolkar ansågs vara ett hinder då de 

oftast inte översatte ordagrant vilket 

skapade brister i patientsäkerheten.  

36 p 

(75 %) 

Grad II 

Medelhög.   

Fatahi et al. 

(2010) 

Sverige. 

Att undersöka 

röntgensjuksköterskors 

erfarenheter av att 

undersöka patienter som 

inte talar svenska. Vilka är 

hindren och hur kan 

barriärerna övervinnas.  

Kvalitativ 

metod. 

11 (5)  Öppna frågor 

Semistrukturerade frågor.  

Professionella tolkar ansågs vara den 

person som förbättrade 

kommunikationen mellan sjuksköterska 

och patient. Oprofessionella tolkar kunde 

innebära ett hinder i kommunikationen 

om de inte var insatt i medicinska ord 

eller termer. Kulturella olikheter mellan 

personal och patienter kunde skapa 

osäkerhet. Kulturell kunskap till 

sjuksköterskorna skulle därför påverka 

kommunikationen positivt.  

 45 p 

(93,75 %) 

Grad I 

Hög kvalité 

Van Rosse et 

al. 

(2015) 

Nederländer

na. 

Att undersöka 

språkbarriärer och patient 

säkerhetsrisker i 

sjukhusvård 

Mixad 

kvalitativ 

och 

kvantitativ 

studie.  

576 (0) Enkät undersökning, 

Öppna frågor 

 

 

 

 

En mängd patientsäkerhetsrisker fanns i 

samband med språkbarriärer. De fanns 

ofta inte tillräckligt beskrivet i 

patientjournaler vilket språk patienten 

talade på vilket påverkade 

kommunikationen negativt vid valet av 

tolkar.  

40 p 

85 % 

Grad I 

Hög kvalité 

Hendson et 

al. (2011) 

Kanada 

Att undersöka de 

kommunikativa och 

kulturella erfarenheterna 

Kvalitativ 

design med 

grounded 

58 (0) Narrativa intervjuer med öppna 

frågor. 

Deltagarna betonade konsekvent 

effekterna av språk och kommunikation 

som ett hinder för vård. Sjuksköterskor 

40 p 

91 % 

Grad I 



3 
 

och upplevelser från 

vårdgivare som tar hand 

om nya invandrarfamiljer i 

neonatal 

intensivvårdsavdelning 

(NICU). 

theory 

metod 

uttryckte frustration i att vilja nå fram 

med sitt budskap men att det var svårt 

när språkliga skillnader fanns mellan dem 

och patienten. Det förhindrade en god 

kommunikation.  

Hög kvalité  

Higginbotto

m et al. 

(2014) 

Kanada 

Att undersöka 

kommunikationssvårighete

r på förlossningskliniker för 

invandrarkvinnor. 

Kvalitativ 

studie  

31 (0) Fenomenologiskt tolkande. 

Semistrukturerade intervjuer  

 

Kommunikationsutmaningar kan 

upplevas av alla parter, men ansvaret 

återstår för vårdgivare och för dem inom 

hälsovården och yrkesorganisationer att 

se till att sjukvården är utrustade med den 

kompetens som krävs för att underlätta 

för patienter med annan kulturell 

bakgrund eller språkbarriär.  

43 p 

92 % 

Grad I 

Hög kvalité  

Jirwe et al. 

(2010)  

Sverige 

Att studera 

Studentsjuksköterskors 

upplevelser av 

kommunikation i 

tvärkulturella vård möten 

Kvalitativ 

studie 

10 (0) Fokusintervjuer. Analysen visade att deltagarna likställde 

"kultur" med ursprungsland snarare än 

att ta en bredare definition av kultur. Att 

kommunikationen är en viktig del för en 

bra omvårdnad och hög patientsäkerhet. 

45 p 

95% 

Grad I 

Hög kvalité  

McCarthy et 

al. (2013) 

Irland  

Att beskriva 

sjuksköterskornas 

erfarenheter av 

språkbarriärer och 

användandet av tolk inom 

ramen för en växande 

vårdmiljö på Irland.  

Kvalitativ 

metod med 

en 

deskriptive 

design.  

23 (13)  Fokusinterjuver.  Tolkar som visade sig ha en 

betydelsefullroll i kommunikationen. 

Icke-verbal kommunikation används 

också eftersom det underlättade 

kommunikationen. Anhöriga som tolk 

visade sig skapa problem i 

kommunikationen vilket gav risker för 

patientsäkerheten.  

 

42 p 

(87,5 %) 

Grad I 

Hög kvalité 
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Parveen-

Azam et. al 

(2016)  

England  

Att undersöka två-språkiga 

sjuksköterskors perspektiv 

på vården till patienter med 

liten eller ingen erfarenhet 

av engelska. 

Kvalitativ 

metod med 

en 

explorativ 

design.  

59 (0)  Data samlades in genom intervjuer och 

FGDs genom att använda en semi-

strukturerad intervjuguide.  

Tvåspråkiga sjuksköterskor har en stor 

fördel av sin språkliga kompetens i 

kommunikationen med patienten. 

Fördelen att patienter med annat språk 

kan få förklara på sitt egna språk och 

uttrycka sådant som kan vara svårt att 

förklara till sjuksköterskor utan 

samspråklighet eller till tolkar. Det skapas 

en relation där patienten känner tillit med 

minskad stress och ångest.  

41 p  

(85,42 %) 

Grad I 

Hög kvalité  

Philip et Al. 

(2015) 

Australien 

Att undersöka 

erfarenheterna av 

interkulturell 

kommunikation, och 

behovet av träning av 

kommunikation för 

utländska sjuksköterskor.   

Kvalitativ 

metod 

12 (0) Semistrukturerade interjuver med 

öppna frågor. 

 

Att ha en förståelse för kulturella 

olikheter är nödvändigt. Att ha en 

kulturell komets kan påverka hur 

kommunikationen kan utspela sig i 

sjukvården.  

42p 

88 %  

Grad I 

Hög kvalité 

 

Plaza del 

Pino et al. 

(2013)  

Spanien och 

Kanada 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattning kring deras 

kommunikation med 

marockanska patienter. 

Kvalitativ 

metod. 

Etnografisk 

design.   

32 (0)  Semistrukturerade interjuver  Kunskap om andras kulturer och 

missuppfattningar på grund av språkliga 

barriärer är faktorer som påverkar 

kommunikationen mellan sjuksköterska 

och patienten. Samtalen till patienten kan 

hindras beroende på hur vida 

sjuksköterskor uppfattar fördomar om 

vissa kulturer. Tolkar visar sig vara en 

faktor som förbättrar kommunikationen 

mellan sjuksköterska och patienten.  

39 p  

81,25 %  

Grad I 

Hög kvalité 

 

 

Tavalalli et 

al. 

(2014) 

Sverige 

Att undersöka hur föräldrar 

med etnisk svensk bakgrund 

upplever kulturella kompetens 

och kommunikation från 

utländska sjuksköterskor. 

Kvalitativ 

studie 

Semistrukt

urerad  

14 (0) Intervjuguide interjuver  

kodning 

 

 

Denna studie tar upp vikten av utbildning 

inom kulturell kompentens bland 

sjuksköterskor. 

 

 43 p 

90 % 

Grad 1 

Hög kvalité 
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