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Inledning  

Inom hälso- och sjukvården (Fossum, 2007) anses kommunikation vara ett oumbärligt 

redskap för att uppnå en säker och trygg miljö där patienten är delaktig. Enligt § 2 i Hälso- 

och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) ska vården ”främja goda kontakter mellan 

patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen”. Språket ligger till grund (Bäärnhielm, 2007) 

för en fungerande kommunikation och hinder kan därför uppstå då de inblandade inte talar 

samma språk.  

År 2009 (FORES, u.å.) bodde cirka 1,3 miljoner invandrare i Sverige, vilket motsvarar cirka 

14,3 % av den svenska befolkningen. Invandrare som kommer till Sverige (Bäärnhielm, 2007) 

har svårt att sätta sig in i det svenska sjukvårdsystemet då de inte får någon specifik 

information om hur det är uppbyggt. Sveriges uppfattning om sjukdom, hälsa, ohälsa och 

behandling kan skilja sig mot andra länders synsätt. Invandrare som kommer till Sverige kan 

därför ha svårt att förhålla sig till svensk sjukvård. Det är av stor vikt att hälso- och 

sjukvårdspersonalen kan kommunicera med och möta patienter med olika kulturella 

bakgrunder. Synen på sjukdom och behandling kan skilja sig mellan patient och 

sjukvårdspersonal. Det krävs en vilja från personalen att sätta sig in i patientens situation för 

att förstå hans/hennes synsätt (Bäärnhielm, 2007). 

Personal inom hälso- och sjukvård (Fossum, 2007) kommer i allt större utsträckning att träffa 

patienter med olika kulturella bakgrunder. Det har därför stor betydelse att kunskap och etisk 

förståelse finns för kulturer som skiljer sig från sjukvårdspersonalens. Enligt Wikberg och 

Eriksson (2008) kan brister finnas i sjuksköterskeutbildningen gällande information och 

kunskap om mötet med patienten från en annan kultur. 

 

Bakgrund 

Idag (Bäärnhielm, 2007) träffar sjukvårdspersonal i allt större utsträckning en mer kulturellt 

blandad patientgrupp med olika bakgrunder och erfarenheter av livet. Leininger (2002) menar 

att sjuksköterskans framtida yrkesroll kommer att innebära omvårdnad av människor från 

många olika kulturer och att han/hon bör inneha kunskap om patientens bakgrund för att 

kunna ge en medmänsklig vård. En sjuksköterska som är insatt i transkulturell omvårdnad har 

lärt sig tillvägagångssättet för att upprätthålla en god och säker vård hos dessa patienter.  

Sjuksköterskan bör även vara medveten om sin egna kulturella bakgrund, då den genomsyrar 

mötet med patienten och relationen till annan personal (Leininger, 2002).  

Det kan aldrig förutsättas (Bäärnhielm, 2007) att sjuksköterskan och patienten talar samma 

språk, det vill säga att de har en språklig överensstämmelse eller delar erfarenheter och 

uppfattningar med varandra. ”Ord kan ha skilda betydelser i olika sociala grupper. 

Lekmannen kan ge ett ord en betydelse medan de får en annan innebörd av den 

professionelle” (Bäärnhielm, 2007, s.289). 

För att kunna främja hälsa och förebygga sjukdom (Kreps & Sparks, 2008), är 

kommunikation mellan sjukvårdspersonal och patient nödvändigt. Hur kommunikationen 

yttrar sig påverkar även relationen dem emellan. När konversation ska ske mellan patient och 

vårdgivare som talar olika språk, kan problem uppstå. Information såsom bakgrund till 
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sjukdom och aktuella behandlingsåtgärder, kan för patienten vara svår att förstå och det är 

därför nödvändigt med en kommunikation som är kulturellt anpassat (Kreps & Sparks, 2008).  

Enligt svenska akademiens ordlista (Kommunikation, 2007) definieras kommunikation som: 

”kontakt mellan människor; överföring av information” (s. 452). 

En patient som söker sjukvård (Bäärnhielm, 2007) befinner sig i underläge gentemot hälso- 

och sjukvårdpersonalen på grund av att han/hon är ensam i sin situation och är beroende av 

vårdaren. Då patienten inte heller behärskar det språk som används, blir situationen än mer 

påfrestande. Vårdtagarens rättighet (Andersson, 2007) är att få klarhet i sin situation och 

känna sig uppmärksammad. Detta kan ske vid en fungerande och trygg kommunikation. Det 

kan vara svårt (Bäärnhielm, 2007) att översätta vissa ord från ett språk till ett annat utan att 

ordet förlorar sin innebörd. Begrepp som står för olika typer av känslor kan kräva flera 

meningar för att förklaras.  

Konsekvenserna (Entrena, 2007) av att kommunikationen inte fungerar mellan patient och 

vårdpersonal kan bli allvarliga. Fel diagnoser kan ställas och upplysningar om 

läkemedelsbehandlingar och eventuella undersökningar kan missuppfattas. En person med 

utländsk härkomst som i vardagen behärskar det svenska språket, kan vid sjukdom och i 

kontakt med sjukvården ändå uppleva sina språkkunskaper otillräckliga. Patienten kan därför 

behöva en tolk för att kunna beskriva sina känslor, funderingar och uppleva trygghet. Även 

sjuksköterskan behöver tolken för att kunna förstå patienten och för att själv göra sig förstådd 

(Entrena, 2007). Enligt § 2 i HSL (SFS 1982:763) står det att ”Vården och behandlingen skall 

så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten”. Vidare beskriver 

hälso- och sjukvårdslagen att ”Patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt 

hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns” (SFS 

1982:763). 

För att en kommunikation ska fungera (Öberg, 1997) krävs inte enbart en språklig 

förståelse, utan kunskap om den andres kultur måste också finnas. Faktorer som ligger 

till grund för kulturen är geografi, historia, demografi, religion, ideologi och tradition. 

Människans värderingar (Wikberg & Eriksson, 2008), trosuppfattningar och livsstil 

grundar sig i den kultur han/hon lever i och påverkas även av sociala faktorer. När 

människan befinner sig i sin egen miljö och kultur (Öberg, 1997) vet han/hon vilka 

sociala normer som gäller och vilket beteende som förväntas. Människor från olika 

kulturer kan ha svårt att förstå varandra på grund av att de har olika värderingar och 

synsätt, vilket kan leda till missförstånd. Exempel på företeelser som kan skilja olika 

kulturer åt är synen på könsroller, verbal och icke-verbal kommunikation, uppfostran 

och utbildning (Öberg, 1997). Kulturen anses vara en självklarhet (Bäärnhielm, 2007), 

men det är först i mötet med det okända som den blir tydlig. En kultur är alltid delad 

av flera och påverkar sättet att uttrycka ohälsa (Bäärnhielm, 2007), men skillnader kan 

finnas inom en kultur (Wikberg & Eriksson, 2008). Ålder, kön och yrkesgrupp är 

andra faktorer som kan påverka kommunikationen (Bäärnhielm, 2007).  

År 2005 gjordes en granskning i Danmark (Fossum, 2007) om hur sjuksköterskor upplevde att 

ta hand om patienter med utländsk härkomst. Resultatet visade att 81 % av sjuksköterskorna 

ansåg sig stöta på svårigheter i kontakten med dessa patienter. Språket visade sig vara den 

huvudsakliga orsaken till svårigheterna. Enligt Bäärnhielm (2007) är en viss självinsikt hos 

vårdpersonalen nödvändigt för att kunna skapa en fungerande kommunikation. Egna 

reaktioner kan vara både fördelaktigt eller innebära besvär i mötet med patienten. 
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Det grundläggande ansvaret för sjuksköterskan är att vårda människor. Enligt ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) innebär vården: 

respekt för mänskliga rättigheter, kulturella rättigheter, rätten till liv, till värdighet och till att 

behandlas med respekt. Omvårdnaden är därför respektfull och begränsas inte av ålder, 
hudfärg, trosuppfattning, kultur, handikapp eller sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet, 

politisk åsikt, ras eller social status (s. 3). 

Att kunna ge en kulturellt anpassad omvårdnad (Leininger, 2002) är till fördel både för 

sjuksköterska och för patient. Enligt ICN:s etiska kod (2007) är det även sjuksköterskans 

skyldighet. Leininger (2002) menar dock att det inte alltid är enkelt. Sjuksköterskan bör 

kunna se situationen från patientens sida och lära av honom/henne. Sjuksköterskan bör också 

använda sin kunskap på ett sätt som passar patientens kulturella behov.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenhet av kommunikation med patienter med olika 

kulturella bakgrunder i hälso- och sjukvården.  

 

Frågeställningar 

Vilka konsekvenser kan en otillräcklig kommunikation mellan sjuksköterska och patient med 

olika kulturella bakgrunder leda till?                         

Hur används tolk i det transkulturella mötet inom hälso- och sjukvården och vad har det för 

betydelse? 

 

Metod 

Litteraturstudien genomfördes enligt Fribergs (2006) metod. De vetenskapliga artiklarna 

bearbetades och granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativ 

metod. Resultatet analyserades och presenteras under fyra rubriker. 

 

Datainsamling 

Inledningsvis utfördes en sökning i databasen Cinahl för att se om det fanns relevanta artiklar 

inom det valda området. Vidare formulerades syfte och frågeställningar som blev 

utgångspunkt för de sökord som använts. Sökorden som valdes var transkulturell omvårdnad, 

kommunikation, kommunikationshinder, invandrare, tvärkulturell, invandrarpatient, relation 

mellan sjuksköterska och patient, mångkulturell och sjuksköterskans inställning. Dessa 

begrepp översattes sedan från svenska till engelska med hjälp av Tyda Sverige AB (u.å.), se 
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tabell 2 bilaga II. Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och Svemed +. Flest 

relevanta träffar hittades i Cinahl, vilket var väntat då denna databas inriktas mot omvårdnad 

och därmed svarar bäst mot syftet. Endast en sökning i databasen PubMed gav relevanta 

träffar då resterande sökningar visade dubbletter av redan funna artiklar. I databasen 

SveMed+ kunde inget relevant material finnas. De första sökningarna genomfördes i Cinahl 

och sökorden kombinerades på flera olika sätt, vilket gav varierande resultat. I Cinahl 

användes sökorden både som subject headings och fritext. I PubMed och Svemed + användes 

sökorden endast som fritext på grund av att de MeSH- termer som användes gav få relevanta 

resultat. Sökningar som har genomförts men ej givit något relevant resultat för syftet, 

påverkar inte föreliggande studies resultat och visas därför inte i sökhistoriken (tabell 3, 

bilaga III).  

En första testsökning genomfördes för att undersöka det valda området. Resultatet av detta 

blev artikeln av Fatahi et al. (2008) som senare användes i föreliggande studies resultat. I 

denna artikel fanns även förslag på ytterligare sökord som användes i efterföljande sökningar, 

samt referenser som verkade svara mot syftet. Efter första sökningen, strukturerades 

sökmetoden, då syfte och frågeställningar börjat formulerats. Resterande sökningar som 

genomförts där resultatartiklar hittats finns redovisat i tabell 3 bilaga III. Resultatartiklarna av 

Hanssen (2004) och Gerrish et al. (2004) finns inte med i sökhistoriken då de hittades som 

referenser i artiklarna av Wikberg och Eriksson (2008) och Fatahi et al. (2008).  

Då de första sökningarna genomfördes i Cinahl och gav flertalet användbara träffar, 

resulterade detta i att sökningarna i PubMed visade många redan funna artiklar. Därför är 

endast två sökord i PubMed redovisade i sökordsöversikten (tabell2, bilaga II), då de övriga 

sökorden som användes ej gav något relevant resultat. För att begränsa sökningarna i Cinahl 

användes vissa inklusionskriterier. Det skulle vara research artiklar som var skrivna på 

engelska och var publicerade mellan 2005 – 2010, samt att deltagarna skulle vara vuxna. 

Artiklarna skulle svara mot föreliggande studies syfte och frågeställningar. Review artiklar 

valdes bort. 

När artikelsökningarna genomfördes lästes titel och sammanfattning igenom. Detta gjordes 

för att se vilka artiklar som svarade mot föreliggande studies syfte. Sammanlagt lästes 45 

sammanfattningar. Vidare valdes 14 stycken artiklar ut till urval 1, för att noggrant läsas i 

fulltext. Fyra artiklar valdes bort då de inte svarade mot syfte eller frågeställningar och tio 

gick vidare till urval 2. Dessa tio artiklar, tillsammans med två artiklar som funnits i andra 

artiklars referenser, granskades enskilt av båda författarna till föreliggande studie, enligt 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier. Artiklarnas 

vetenskapliga grad diskuterades till konsensus nåddes. Detta ledde till att fyra artiklar fick den 

vetenskapliga graden I, sju artiklar fick grad II och en artikel fick grad III. Dessa artiklar låg 

sedan till grund för föreliggande studies resultat.  

 

Databearbetning 

Resultatet i artiklarna lästes igenom ett flertal gånger och sammanfattades på varsitt håll av 

bägge författarna. Detta låg till grund för den artikelöversikt som sedan utformades, där 

artiklarnas syfte, metod, urval och slutsats klargjordes. Det innehåll som svarade mot 

föreliggande studies syfte och frågeställningar valdes ut ur de olika resultaten. Detta ledde 
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senare till fyra kategorier som omnämns med rubrikerna språkliga hinder i kommunikationen, 

tolkens betydelse, kulturella skillnader och konsekvenser.  

 

Resultat 

Språkliga hinder i kommunikationen 

Den största orsaken (Dogan, Tschudin, Hot & Özkan, 2009; Høye & Severinsson, 2008) 

bakom en otillräcklig kommunikation, är enligt patienter och sjuksköterskor med olika 

kulturella bakgrunder, den språkliga barriären. Enligt Høye och Severinsson (2008) upplever 

sjuksköterskor stress när de ställs inför kommunikationssvårigheter i mötet med den utländske 

patienten och dennes familj. I dessa situationer upptäckte flera sjuksköterskor i studien att de 

saknade kunskap om andra kulturer och deras värderingar. En annan anledning till 

sjuksköterskornas upplevda stress var att de kände osäkerhet kring huruvida patienten och 

dennes familj egentligen uppfattade informationen som gavs (Høye & Severinsson, 2008). I 

vissa fall (Dressler & Pils, 2009) var sjuksköterskorna osäkra på i fall patienterna inte förstod 

eller om de helt enkelt inte var intresserade av att förstå. Detta gjorde sjuksköterskornas jobb 

problematiskt och tidskrävande.  

I den danska studien av Nielsen och Birkelund (2009) framkom att sjuksköterskor upplevde 

språkliga olikheter mellan sjuksköterska och patient som ett stort problem. Sjuksköterskorna 

ansåg att de spenderade mer tid hos patienter som inte talade samma språk som de själva. 

Detta gick ut över resterande patienters omvårdnad, vilket skapade irritation och frustration 

hos sjuksköterskorna. Enligt Dressler och Pils (2009) hade hälso- och sjukvårdspersonalen 

svårt att förstå varför patienter med utländsk bakgrund, som levt och arbetat under en längre 

tid i landet, ändå inte lärt sig språket. Sjuksköterskorna (Nielsen & Birkelund, 2009) ansåg att 

patientens ålder spelade en stor roll i hur de behärskade språket.  

I studien av Dogan et al. (2009) undersöktes tysk sjukvårdspersonals upplevelse av att vårda 

patienter med turkiskt ursprung. Närmare hälften av de tillfrågade sjuksköterskorna önskade 

att lämna över ansvaret till en kollega när de vårdade dessa patienter. Majoriteten av 

sjuksköterskorna i studien ansåg att utbildning inom transkulturell omvårdnad hade varit till 

stor hjälp i deras arbete. De menade att empati och medkänsla krävs och att patienten ska 

respekteras som individ. Dessutom bör en öppenhet för andra kulturella värderingar 

eftersträvas (Dogan, et al., 2009).  

Undersökningen som Dressler och Pils (2009) genomförde, visade att skriftlig information på 

olika språk saknades. Sjuksköterskorna ansåg att det hade varit välbehövligt med översatt 

informationsmaterial. En annan aspekt som sjuksköterskorna tog upp var att flera av de 

utländska patienterna inte kunde läsa och/eller skriva. Den översatta informationen hade 

därför behövts på fler sätt än i skrift, till exempel DVD (Dressler & Pils, 2009). 

En fungerande kommunikation (Belcher & Jones, 2009) är grundläggande för att patient och 

sjuksköterska ska uppnå ett samförstånd, vilket är nödvändigt för att bygga en tillitsfull och 

tillfredsställande relation. Kommunikation innebär att sjuksköterskan ska förklara för 

patienten, de åtgärder och behandlingar som ska genomföras.  
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Tolkens betydelse 

Sjuksköterskorna som deltog i studien av Tuohy, McCarthy, Cassidy och Graham (2008) 

ansåg det vara uppenbart att användandet av tolk är nödvändigt för att åstadkomma bästa 

möjliga vård. Sjuksköterskorna upplevde att en holistisk patientsyn var svår att uppnå när 

språksvårigheter förekom och därför hade tolkarna en viktig roll inom vården. 

Sjuksköterskorna beskriver behovet av tolk som stort (Høye & Severinsson, 2008), men för 

att kommunikationen skulle fungera tillfredsställande hade en tolk behövts dygnet runt. 

Eftersom detta inte var möjligt (Gerrish, Chau, Sobowale & Birks, 2004; Høye & 

Severinsson, 2008) användes patientens familjemedlemmar till att översätta det dagliga mötet 

mellan sjuksköterska och patient.  

En annan anledning (Nielsen & Birkelund, 2009) till att familjemedlemmar användes vid 

översättning var att professionella tolkar kunde vara svåra att få tag på och att de var 

kostsamma. Sjuksköterskorna kände press från sina chefer att i så stor mån som möjligt hålla 

nere kostnaderna vad gäller användandet av tolk (Gerrish, et al., 2004). Konsekvenserna av 

detta blev att användandet av tolk begränsades och situationer uppstod där barn till patienter 

användes att tolka (Nielsen & Birkelund, 2009), något som sjuksköterskorna egentligen ansåg 

olämpligt (Gerrish, et al., 2004; Nielsen & Birkelund, 2009; Tuohy, et al., 2008). Problem 

(Nielsen & Birkelund, 2009) som kunde uppstå då familjemedlemmar till patienten översatte 

ett samtal, var att sjuksköterskorna inte alltid fick den information som behövdes. Det kunde 

upplevas svårt för en patient att ha ett förtroligt samtal med sjuksköterskan, innehållande 

intima detaljer, då en familjemedlem var närvarande. Dessutom (Gerrish, et al., 2004) kunde 

relationerna inom familjen påverkas negativt. Ett annat problem kunde vara att 

familjemedlemmen saknade den kunskap som krävs för att genomföra en korrekt 

översättning. I vissa fall (Dressler & Pils, 2009) undanhölls också information för att skydda 

patienten från dåliga nyheter. 

Telefontolk användes enligt Dressler och Pils (2009) sällan på grund av att hälso- och 

sjukvårdpersonalen då upplevde samtalet som opersonligt. För att patienten skulle förstå all 

information föredrogs det att patienten istället fick möta en tolk ansikte mot ansikte. 

Dessvärre kände ändå viss hälso- och sjukvårdpersonal att en tolk kunde innebära ett 

störningsmoment i mötet med patienten, vilket kunde vara svårt att hantera (Dressler & Pils, 

2009). Ibland kunde personal inom hälso- och sjukvården agera tolk (Høye & Severinsson, 

2008). I Dressler och Pils (2009) studie beskrivs hälso- och sjukvårdpersonalens erfarenheter 

av att använda sina kollegor till hjälp, vilket fungerade så länge personen i fråga fanns 

tillgänglig. Dock fick han/hon mindre tid till sina egentliga arbetsuppgifter. 

Gerrish et al. (2004) visar i sin studie att sjuksköterskan kunde uppleva osäkerhet kring 

tolkens kvalitet och att detta kunde variera betydligt. Exempel i studien beskrivs där tolken 

gav patienten annan information än den sjuksköterskan avsett, vilket orsakade missförstånd. 

Sjuksköterskorna upplevde också (Tuohy, et al., 2008) att det hade stor betydelse i fall 

patienten fick möta samma tolk vid varje tillfälle, så att en relation dem emellan kunde 

skapas. Dock var detta svårt att uppfylla.  
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Kulturella skillnader 

Det är inte bara den verbala kommunikationen (Fatahi, Nordholm, Mattsson & Hellström, 

2010) som kan orsaka problem i mötet mellan patient och sjukvårdspersonal med olika 

kulturella bakgrunder, även den icke-verbala kommunikationen har stor betydelse. Det kan 

leda till svåra konsekvenser när missförstånd uppstår på grund av kulturella olikheter. Vissa 

uttryck går inte att översätta ordagrant, utan får då en helt annan innebörd. Därför krävs en 

djupare förståelse för de språk och kulturer som används i konversationen (Fatahi, et al., 

2010). Deltagarna i studien av Fatahi, Hellström, Skott, och Mattsson (2008) beskriver hur 

mötet med patienter från en annan kultur blir betydligt enklare då de innehar kunskap om 

dessa kulturer. Vikten av att förstå andra kulturers kroppsspråk tas också upp i studien, då 

vissa gester och rörelser har en annan innebörd till skillnad mot den västerländska kulturens. 

I den västerländska sjukvården (Hanssen, 2004) används ett individualistiskt tankesätt där 

patientens självständighet är central. Det är en självklarhet för sjuksköterskan att den unika 

patienten och dennes rätt till autonomi och självbestämmande sätts i fokus. När patienter som 

kommer från andra delar av världen, där ett mer kollektivistiskt tankesätt är vanligt, möter 

sjukvården i väst, kan svårigheter uppstå. Dessa patienter (Dressler & Pils, 2009; Hanssen, 

2004) förväntar sig att sjuksköterskan eller läkaren har en mer auktoritär roll än vad de 

vanligtvis brukar ha. I de fall (Hanssen, 2004) där sjukvårdspersonalen frågar patienten om 

dennes åsikt, i ett försök att göra honom/henne delaktig i vården, kan patienten uppleva 

vårdgivaren som okunnig. 

En balans mellan sjuksköterskan och patientens förståelse för situationen, är enligt Hanssen 

(2004) nödvändig. Om sjuksköterskan påtvingar patienten sina egna övertygelser, kan 

balansen rubbas och kommunikationen blir då lidande. Patienten (Suurmond & Seeleman, 

2006) har sin egen föreställning om vad mötet med den västländska sjukvården kommer att 

innebära. Läkare glömmer ofta att ta hänsyn till patientens kulturella bakgrund och möter 

istället dessa patienter enligt sina egna önskemål. Det kan innebära problem i mötet med den 

utländske patienten som känner sig obekväm i läkarens sätt att kommunicera (Suurmond & 

Seeleman, 2006).  

Inom en del kulturer (Hanssen, 2004) kan viss information anses olämplig att avslöja och när 

det kommer till sjukdom och ohälsa finns områden som inte bör diskuteras. Om 

sjuksköterskan inte respekterar patientens åsikter, utan delar all den information han/hon 

anser lämplig, kan relationen mellan sjuksköterska och patient förstöras. Enligt en av 

deltagarna i Hanssens (2004) studie leder inte mötet mellan sjuksköterska och patient 

någonstans, i fall en öppenhet gentemot patienten saknas.  

Rosenberg, Seller och Leanza (2008) samt Tuohy et al. (2008) beskriver svårigheterna i att ge 

negativa besked till patienter med annan kulturell bakgrund. Kulturella skillnader (Høye & 

Severinsson, 2008) som av sjuksköterskorna kunde upplevas utmanande, var familjer från 

andra kulturers reaktioner vid kris. Familjerna reagerade med ångest och oro, som de uttryckte 

på annat sätt än vad sjuksköterskorna var vana vid. De kunde reagera starkt och högljutt, och 

vissa sjuksköterskor upplevde dessa familjer dramatiska i sina känslouttryck. 

Sjuksköterskorna upplevde på grund av detta svårigheter i kommunikationen (Høye & 

Severinsson, 2008). Problem kunde även uppstå (Dressler & Pils, 2009; Rosenberg, et al., 

2008) när patient och vårdgivare var av olika kön. Detta berodde på att patientens kultur 

betraktade könsrollerna på ett sätt som skilde sig från sjukvårdens. Exempelvis kunde en 
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manlig patient ha svårt att acceptera en kvinnlig vårdgivare som gav instruktioner. Även den 

omvända situationen, där en manlig läkare behandlade en kvinnlig patient, kunde innebära 

problem (Dressler & Pils, 2009; Rosenberg, et al., 2008). 

 

Konsekvenser  

En allvarlig konsekvens som kunde uppstå (Suurmond & Seeleman, 2006) då patienten inte 

förstod sjukvårdspersonalen eller kunde göra sig förstådd, var att en felaktig diagnos ställdes. 

Dessutom kunde patienten missuppfatta de behandlingar som skulle efterföljas. Det kunde 

också vara svårt att få patienten delaktig i vården och i de beslut som skulle tas. I studien av 

Belcher och Jones (2009) ges ett exempel hur en patient som inte talade eller förstod samma 

språk som sjuksköterskan, kunde anses vara väldigt krävande. Enligt sjuksköterskan berodde 

detta på att deras relation saknade tillit. Grunden till detta var att patienten hade svårt att förstå 

sjuksköterskan och situationen de befann sig i. För att lugna patienterna (Tuohy, et al., 2008), 

brukade sjuksköterskorna småprata och skämta med dem. På grund av de språkliga 

olikheterna kunde detta vara svårt att genomföra. 

Patient och sjuksköterska (Belcher & Jones, 2009) kunde ha olika åsikter samt ha svårt att 

acceptera varandras skilda livsvärldar. I fall sjuksköterskan saknade kunskap om patientens 

språk, kultur och värderingar, kunde en tillfredsställande relation vara svår att skapa. Det 

ledde i sin tur till att en fungerande kommunikation inte kunde uppnås. När sjuksköterskan på 

grund av detta inte fick tillgång till den information som behövdes, kunde det leda till att 

patienten inte fick den vård han/hon hade rätt till (Belcher & Jones, 2009). Nödvändig 

information kan gå förlorad (Tuohy, et al., 2008) när sjuksköterska och patient inte förstår 

varandra. Bristen på information påverkar sjuksköterskans bedömning och vårdplanering. 

Skillnad i patienten och sjuksköterskans kulturella bakgrund behövde inte vara den enda 

orsaken bakom en otillräcklig relation och kommunikation. De kunde ha skilda personligheter 

som gjorde samarbetet svårt att uppnå, trots samma kulturella ursprung (Tuohy, et al., 2008). 

Eftersom sjuksköterskor inte använder sig av tolk i tillräcklig utsträckning (Gerrish, et al., 

2004), leder detta till att utländska patienter drar sig för att söka sjukvård om de inte är 

allvarligt sjuka. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökorden som legat till grund för studien diskuterades fram av författarna till föreliggande 

studie. De utformades efter syfte och frågeställningar. Under sökningarnas gång har nya 

sökord kommit fram efter att ha studerat flertalet artiklar. Detta ses som en styrka då fler 

sökord ledde till en bredare sökning, som i sin tur bidrog till ett mer omfattande resultat.  

Alla artiklar som gick vidare till urval 2 lästes noggrant igenom och granskades. Materialet 

analyserades enskilt för att sedan jämföras och diskuteras. Detta styrker studien då båda 
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författarna till föreliggande studie har deltagit lika mycket i arbetet och bidragit med varsitt 

synsätt.  

Samtliga 12 artiklar i urval 2 var av kvalitativ metod, något som stämmer överens med syftet 

som var att belysa sjuksköterskans erfarenhet av kommunikation med patienter med olika 

kulturella bakgrunder i hälso- och sjukvården. Författarna till resultatartiklarna är både män 

och kvinnor, vilket ses som en styrka då olika synsätt stärker trovärdigheten. Majoriteten av 

deltagarna i studierna var kvinnor, vilket kan ses som en svaghet. Dock är en större del av alla 

sjuksköterskor kvinnor, vilket naturligtvis borde avspegla sig även på deltagarna i 

resultatartiklarna. Två av resultatartiklarna är från 2004, resterande tio är publicerade år 2006 

eller senare, vilket anses vara en styrka för föreliggande studie då forskningen i artiklarna är 

aktuell. Tio av resultatartiklarnas studier genomfördes i Europa, varav fem i Norden. Detta 

anses vara en styrka då de nordiska studiernas resultat är applicerbart på svensk sjukvård. Två 

av studierna utfördes i utomeuropeiska länder.  

En svaghet i föreliggande studie kan vara att sjuksköterskans erfarenheter inte finns med i alla 

resultatartiklar. Dessa artiklar valdes ändå, trots att de belyste läkarens erfarenhet av möten 

med patienter från en annan kultur. Det material som valdes ur dessa artiklars resultat ansågs 

även gälla sjuksköterskan. Samma typ av kommunikationsproblem kan uppstå eftersom både 

läkare och sjuksköterska ingår i samma organisation och därmed har liknande syn på hälso- 

och sjukvård.    

Den metod som användes i databearbetningen, där fyra kategorier skapades, bedömdes 

passande till litteraturstudien. Eftersom en noggrann granskning av resultatartiklarna 

genomfördes så synliggjordes dessa fyra kategorier tydligt. Kategorierna underlättade 

sammanställningen av resultatet och skapade en röd tråd i arbetet. Detta bidrog till att arbetet 

blev mer läsvänligt.  

 

Resultatdiskussion  

De artiklar som använts i studiens resultat lästes noggrant igenom och granskades enligt 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Diskussioner genomfördes därefter och 

resultatet av detta blev att artiklarna fick vetenskapsgrad I eller II, förutom en som fick grad 

III. Denna artikel valdes ändå att användas då dess resultat svarade till föreliggande studies 

syfte. Något som kan ses som en svaghet i studien, var att tre av artiklarna hade ett sämre 

urval på grund av att det var få deltagare, enbart samma kön eller snävt åldersintervall. 

Däremot innehöll alla artiklar som använts i studien möten, där patienten från en annan kultur 

är inblandad, vilket ses som en styrka. Artiklarna har kommit fram till liknande resultat 

gällande svårigheterna i mötet mellan olika kulturer. Detta ses som ytterligare en styrka då det 

råder enighet om hur sjuksköterskorna upplever mötet med patienten från en annan kulturell 

bakgrund och även hur de ska hantera situationen. 

Flera av artiklarna innehöll läkarens möte med patienten från en annan kultur, något som inte 

motsvarar syftet med studien. Anledningen till varför detta ändå ingår i studiens resultat är att 

de delar som använts antingen har svarat mot frågeställningarna eller att det indirekt rört 

sjuksköterskans yrkesroll. De etiska aspekterna nämns i 11 av artiklarna. Den artikel som ej 

innehåller detta används ändå i resultatet då den var användbar när frågeställningen skulle 
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besvaras. I två av artiklarna är bortfallet angivet. De övriga artiklarna anger inget bortfall, då 

deltagandet i dessa studier varit frivilligt.  

Sjuksköterskans uppgift är bland annat att främja hälsa och förebygga sjukdom (ICN:s etiska 

kod, 2007) och för att uppnå dessa mål krävs att sjuksköterska och patient förstår varandra 

och skapar en fungerande kommunikation (Kreps & Sparks, 2008). Eftersom Sverige idag 

(Bäärnhielm, 2007) är ett land där den mångkulturella befolkningen ökar, innebär detta att de 

patienter hälso- och sjukvården möter har olika kulturella bakgrunder. Det är inte en 

självklarhet att patienten förstår det svenska språket eller de sociala normer som finns i den 

svenska kulturen. Dessvärre finns människor som inte kan acceptera de personer som är 

annorlunda (Öberg, 1997). Det okända kan få folk att reagera med negativa känslor som 

irritation och ilska. I resultatet framkommer det (Dogan, et al., 2009; Høye & Severinsson, 

2008) att sjuksköterskor upplever kommunikationshinder som ett alltmer förekommande 

problem i sjukvården. 

Tolken har därför en betydelsefull roll, både för hälso- och sjukvårdspersonalen och för 

patienten med en annan kulturell bakgrund. Genom att sjuksköterskan får tillgång till tolk vid 

mötet med en patient som inte behärskar språket, kan mötet underlättas avsevärt och risken att 

information går förlorad minskas. Dessvärre visade flertalet studier (Gerrish, et al., 2004; 

Høye & Severinsson, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009; Tuohy et al., 2008) att användandet 

av tolk idag är begränsat. Det fanns flera orsaker till detta. Bland annat tar några av 

resultatartiklarna upp den ekonomiska aspekten (Gerrish, et al., 2004; Nielsen & Birkelund, 

2009). Flera av sjuksköterskorna begränsade användandet av tolk på grund av att de kände 

press från sina arbetsgivare att hålla nere kostnaderna. Det blir en svår situation för 

sjuksköterskan som dels ska förhålla sig till sin arbetsgivare, men även följa hälso- och 

sjukvårdslagen som menar att patienten har rätt till en individuellt anpassad information 

gällande sin vård (SFS 1982:763). För att klara mötet med den utländska patienten använde 

sig sjukvårdspersonalen av familjemedlemmar. Ofta var det barn som fick hjälpa till att tolka, 

vilket flertalet sjuksköterskor upplevde opassande. De kände sig ändå tvungna att använda sig 

av barn, då de inte såg några andra alternativ. Det kunde vara svårt att få tag i en tolk, 

exempelvis när patienter anlände sent på natten (Gerrish, et al., 2004). Oavsett anledning, ska 

barn, enligt författarna till föreliggande studie, inte behöva företräda sina föräldrar på grund 

av sjukvårdens sparkrav. En av konsekvenserna kan bli att information inte kommer fram, 

dels på grund av att föräldrar inte vill tala om vissa ämnen när deras barn hör på, dels för att 

barnen kanske inte behärskar sjukvårdens språk. Resultatet tar också upp (Nielsen & 

Birkelund, 2009) när övriga familjemedlemmar används till att tolka, vilket heller inte är att 

föredra. En del patienter ansåg det jobbigt att tala om intima detaljer när deras anhöriga 

tolkade. I sin tur (Dressler & Pils, 2009) tyckte en del anhöriga det var svårt att behöva ge 

dåliga besked till den närstående patienten och kunde då undvika detta i syfte att skydda 

honom/henne. 

Författarna till föreliggande studie anser det vara svårt för sjuksköterskor att följa de krav som 

både ICN:s etiska kod och hälso- och sjukvårdslagen nämner, när det inte finns tillräckligt 

med resurser. Tidsbrist är ett omdiskuterat problem inom sjukvården och flertalet 

sjuksköterskor upplever detta som en svårighet i deras vardagliga arbete. När det kommer till 

ett möte (Nielsen & Birkelund, 2004) med en patient som inte behärskar sjuksköterskans 

språk kan detta ta tid. Sjuksköterskan kan känna sig stressad i sådana situationer och uppleva 

att tiden inte räcker till. De menar att övriga patienter blir lidande och att de inte får 

tillräckligt med uppmärksamhet, något som Andersson (2007) menar att varje patient har rätt 

till.  
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Det ses som en självklarhet att språket är avgörande för att kommunikationen ska fungera. 

Däremot lyfte resultatartiklarna (Hanssen, 2004; Suurmond et al., 2006) kulturens betydelse. 

Som sjukvårdspersonal bör en flexibilitet och lyhördhet finnas för att kunna se patientens 

behov. Människor (Öberg, 1997) kan ha svårt att förhålla sig till det som är annorlunda och 

som skiljer sig från det de är vana vid. De måste kunna se varje enskild individ som unik och 

anpassa omvårdnaden efter dennes förväntningar vilket är något som skiljer sig mellan olika 

kulturer. Exempel på vad som kan skilja kulturer åt (Dressler & Pils, 2009; Hanssen, 2004) är 

sättet att bedriva sjukvård, speciellt synen på patientens roll. De patienter med utländsk 

bakgrund som söker sjukvård i Sverige kan vara vana vid att ha en mer passiv roll och anser 

att vårdpersonalen ska avgöra hur vården ska genomföras, utan patientens delaktighet. Detta 

sätt att tänka kan krocka med tankesättet som finns i Sverige, där patienten i så stor mån som 

möjligt ska vara med och påverka sin vård. Författarna till föreliggande studie ser det som 

självklart, att i de fall där varken vårdtagare eller vårdgivare har någon avsikt att ändra sitt sätt 

att tänka, eller vågar vara öppen för andra alternativ, kommer mötet dem emellan vara svårt 

att genomföra. För att som sjukvårdspersonal kunna uppnå ett givande möte krävs kunskap 

om andra kulturer vilket nås genom utbildning. Resultatet stämmer överens med tidigare 

forskning (Leininger, 2002). 

Det kan uppstå kommunikationsproblem även när patienter med svenskt ursprung möter 

svensk sjukvård. Som resultatet visar (Tuohy, et al., 2008) finns andra faktorer som påverkar 

kommunikation, exempelvis skillnader i sjuksköterskan och patientens personlighet. Detta 

stärks av tidigare studier (Bäärnhielm, 2007; Wikberg & Eriksson, 2007) som belyser 

skillnaderna inom kulturer. Författarna till föreliggande studie menar att sjuksköterskan alltid 

ska bemöta patienten som en unik individ och ge samtliga patienter samma positiva 

bemötande. Det får därför inte bli för mycket fokus på varifrån patienten kommer. Däremot är 

det ett stort hinder när patient och sjuksköterska inte talar samma språk, men det är 

sjuksköterskans ansvar att se till att använda de redskap som finns för att underlätta mötet, så 

som tolk. Tillgången till professionella tolkar måste också förbättras för att underlätta 

sjuksköterskans arbete. 

Konsekvenser som kan uppstå då kommunikationen är otillräcklig är att en relation mellan 

sjuksköterska och patient inte kan skapas. Att fel diagnoser ställs och felaktig behandling 

genomförs är andra, mycket allvarliga, konsekvenser. De strategier sjuksköterskor kan 

använda sig av (Tuohy, et al., 2008) för att distrahera patienten, till exempel att småprata och 

skämta, är svåra att använda när patient och sjuksköterska inte förstår varandra. När detta inte 

sker känner sig patienten otrygg vilket gör att han/hon har svårt att engagera sig i vården. 

Resultatet visar att flertalet patienter med utländsk bakgrund i så stor mån det är möjligt, 

undviker att uppsöka vård (Gerrish, et al., 2004). Författarna till föreliggande studie anser 

detta vara en förödande konsekvens av bristande kommunikation och bemötande från hälso- 

och sjukvårdens sida.  

Författarna till föreliggande studie tror att den ilska och irritation som vissa människor i 

Sverige visar mot utländska personer, helt enkelt beror på okunskap. Det resultat som 

framkommit (Dogan et al., 2009) där utbildningsbehovet lyfts, är därför enormt viktigt. Enligt 

HSL (SFS 1982:763) är sjukvårdspersonalen skyldig att respektera alla människors lika värde, 

men för att det ska kunna uppnås krävs en ökad förståelse för det som är främmande.  
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Konklusion 

Det kan innebära svårigheter att som sjuksköterska kommunicera med patienter från en annan 

kultur. Den språkliga barriären är den största svårigheten och måste övervinnas för att en 

kommunikation ska fungera. Tolken spelar därför en viktig roll inom hälso- och sjukvården. 

Dessvärre utnyttjas denna resurs alltför sällan och istället används patientens 

familjemedlemmar till att översätta samtalet. Kommunikation påverkas även av kulturella 

skillnader vilket sjuksköterskan anser vara svårt att hantera. Sättet att uttrycka sig och synen 

på sjukvård skiljer sig mellan olika kulturer. Därför krävs kunskap och en förståelse för 

patientens bakgrund. Konsekvenserna av en otillräcklig kommunikation kan vara allvarliga då 

till exempel en felaktig diagnos kan ställas vilket leder till felaktig behandling. Det blir även 

omöjligt för sjuksköterskan att skapa en relation till patienten och få denne delaktig i vården.  

 

Implikation 

Sjukvårdspersonal bör få mer utbildning om andra kulturer, vilket då kan leda till kunskap 

och en ökad förståelse. Redan i sjuksköterskeutbildningen bör detta område diskuteras. Det 

kan vara en svår uppgift att genomföra, då alla patienter är unika och inte bör bemötas med 

förutfattade meningar gällande deras kultur. Samtidigt krävs kunskap om andra kulturer för 

att kunna ge ett gott bemötande. Tillgången till tolk behöver förbättras för att övervinna de 

språkliga hinder som kan uppstå mellan sjuksköterska och patient. Ekonomiska resurser får 

inte sätta stopp för anlitandet av professionell tolk, vid de tillfällen det är nödvändigt. Fortsatt 

forskning krävs angående hur kulturkrockar ska undvikas. Det är ett aktuellt ämne i och med 

att den mångkulturella befolkningen ökar i Sverige. Kulturella olikheter kan leda till 

kommunikationssvårigheter inom hälso- och sjukvården vilket kan få förödande 

konsekvenser.
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Tabell 1. Artikelöversikt                                                                                                                                                                              Bilaga I:1 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009 

 

Australien 

 

Cinahl 

Belcher, M. 

K, Jones, L. 

Graduate 

nurses’ 

experiences 

of developing 

trust in the 

nurse-patient 

relationship 

Syftet var att 

undersöka och 

beskriva 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelser och 

erfarenheter av att 

åstadkomma en 

tillitsfull relation 

med patienter.  

 

En deskriptiv kvalitativ metod 

användes i studien. Sju kvinnliga 

sjuksköterskor i åldrarna 22-41 

intervjuades. Deltagarna skulle 

arbeta sitt första år som 

färdigutbildade sjuksköterskor på 

sjukhus i Melbourne. De 

semistrukturerade intervjuerna 

spelades in för att sedan 

transkriberas. En kvalitativ 

innehållsanalys genomfördes med 

syftet att sammanfatta materialets 

innehåll utan att förlora dess 

betydelse. Slutligen bildades 

kategorier.  

 

Resultatet visar att ett 

samförstånd krävs mellan 

sjuksköterskan och 

patienten för att en tillitsfull 

relation ska kunna uppnås. 

För att samförstånd ska ske 

krävs i sin tur en fungerande 

kommunikation. Författarna 

menar att kommunikationen 

behöver få mer plats i 

sjuksköterskeutbildningen.  

Grad I 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                      Bilaga I:2 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009 

 

Turkiet  

 

Cinahl 

Dogan, H. 

Tschudin, V. 

Hot, I.  

Özkan, I. 

Patients’ 

transcultural 

needs and 

carers’ ethical 

responses 

Syftet var att ta 

reda på om 

problem kan 

uppstå när 

turkiska personer 

som lever i 

Tyskland möter 

tysk hälso- och 

sjukvårdspersonal 

och vad orsakerna 

i sådana fall kan 

vara.  
 

En kvalitativ studie där 50 turkiska 

patienter, 50 tyska sjuksköterskor 

och 50 sjukgymnaster deltog. De 

var slumpmässigt utvalda. 

Patienterna skulle ha bott i 

Tyskland i tio år och ha varit i 

kontakt med tysk sjukvård. 

Sjukvårdspersonalen skulle ha tio 

års erfarenhet av yrket och ha varit 

i kontakt med turkiska patienter. De 

fick fylla i ett frågeformulär 

bestående av tre ja/nej frågor och 

två öppna frågor. Resultatet 

presenterades i en tabell. 

De turkiska patienterna 

upplevde ett behov av en 

fungerande kommunikation 

med sjukvårdspersonalen. 

Patienterna önskade en 

förståelse för deras sätt att 

uttrycka sig kring sjukdom 

och ohälsa. 

Sjukvårdspersonalen i sin 

tur önskade utbildning för 

att få en ökad förståelse för 

de turkiska patienternas 

kultur. De ansåg också att de 

språkliga hindren måste 

övervinnas.  

Grad III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                        Bilaga I:3 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009 

Österrike 

Cinahl 

Dressler, D. 

Pils, P. 

A qualitative 

study on 

cross-cultural 

communicati

on in post-

accident in-

patient 

rehabilitation 

of migrant 

and ethnic 

minority 

patients in 

Austria 

Syftet var att 

undersöka hur 

personalen på ett 

rehabiliterings-

center i Österrike 

uppfattade 

kommunikation 

med patienter från 

minoritetsgrupper

. 

 

En kvalitativ studie där 28 

semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med 

sjukvårdspersonal på ett 

rehabiliteringscenter i Wien. Öppna 

frågor ställdes för att få fram vilken 

roll språket och kulturen spelar i det 

tvärkulturella mötet. Deltagarna 

bestod av tre styrelsemedlemmar, 

fyra läkare, fem sjuksköterskor, två 

psykologer, en logoped, två 

socialarbetare, två arbetsterapeuter, 

tre sjukgymnaster, en tysk lärare 

och fem ur den administrativa 

personalen. Intervjuerna 

transkriberades och analyserades 

induktivt. 

Studien visar att språket och 

kulturen påverkar mötet 

mellan personal och 

patienter från 

minoritetsgrupper, speciellt 

mötet med de patienter som 

talar lite eller ingen tyska. 

En effektiv kommunikation 

mellan personalen och dessa 

patienter är nödvändig för 

en fungerande 

rehabilitering. 

Grad I 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 



 

 

Bilaga I:4 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2008 

 

Sverige 

 

Cinahl 

Fatahi, N. 

Hellström, M. 

Skott, C. 

Mattsson, B. 

General 

practitioners’ 

views on 

consultations 

with 

interpreters: 

A triad 

situation with 

complex 

issues 

Syftet var att 

analysera de 

svårigheter och 

alternativ i 

tolknings-

processen, i mötet 

mellan 

allmänläkare och 

patient, sett ur 

allmänläkarens 

synvinkel. 

 

30 allmänläkare från nio olika 

vårdcentraler tillfrågades om de 

ville delta i studien. De olika 

vårdcentralerna tillhörde områden 

med högt antal invandrare. Åtta 

personer deltog slutligen i studien, 

fyra kvinnor och fyra män. De var 

mellan åldrarna 36-65 år och hade 

arbetat i 10-28 år med minst två-

åtta års erfarenhet från 

invandrartäta områden. Två 

gruppintervjuer och tre individuella 

intervjuer genomfördes. De 

startades med en öppen fråga 

gällande svårigheter och 

möjligheter i mötet med tolk. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades, sedan genomfördes 

en kvalitativ innehållsanalys. 

Texten lästes igenom och delades 

sedan in i olika grupper och 

undergrupper. 

Resultatet visar att 

användandet av tolk kan 

försvåra interaktionen 

mellan patient och 

allmänläkare då en tredje 

person, det vill säga tolken, 

befinner sig i rummet. Det 

framkom att allmänläkaren 

ansåg det vara nödvändigt 

med välutbildade tolkar 

inom hälso- och sjukvården. 

Detta höll tolkarna med om. 

För att belysa de hinder som 

finns vid en tvärkulturell 

kommunikation krävs vidare 

studier. 

 

 

 

 

Grad II 

 

                                                                                                                                                                                                                       



 

 

  Bilaga I:5 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2010 

 

Sverige 

 

Cinahl  

Fatahi, N. 

Nordholm, L. 

Mattson, B. 

Hellström, M. 

Experiences 

of Kurdish 

war-wounded 

refugees in 

communicati

on with 

Swedish 

authorities 

through 

interpreter 

Syftet var att 

studera 

krigsskadade 

kurdiska 

flyktingars 

upplevelse av 

mötet med 

svenska 

myndigheter. 

Elva män tillfrågades att delta i 

studien, och tio deltog. De var 

mellan 31-42 år och intervjuerna 

som genomfördes var 

semistrukturerade. Alla deltagarna 

var före detta gerillasoldater och 

hade flytt till Sverige mellan 1982-

1988. Intervjuerna genomfördes på 

deltagarnas modersmål, och efter 

att ha startat med en öppen fråga 

fick deltagarna möjligheten att 

diskutera fritt kring 

kommunikationssvårigheter. 

Intervjuerna spelades in på band 

och transkriberades. En kvalitativ 

innehållsanalys användes för att 

analysera materialet. 

Flera problem uppstod i 

mötet mellan flyktingar och 

myndigheter. Faktorer som 

låg till grund för detta var 

missförstånd på grund av 

tolkarnas språkliga brister 

och dåliga självförtroende. 

Kulturella skillnader mellan 

flykting, tolk och personal 

var också bidragande 

faktorer. Likaså rädsla 

påverkade kvaliteten i 

kommunikationen. Hälften 

av deltagarna var ovilliga att 

använda tolk på grund av 

dessa 

kommunikationssvårigheter.  

 

Grad I 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2004 

 

Stor-

britannien 

 

Cinahl 

Gerrish, K. 

Chau, R. 

Sobowale, A. 

Birks, E. 

Bridging the 

language 

barriers: the 

use of 

interpreters in 

primary care 

nursing 

Syftet var att 

utforska 

användandet av 

tolk inom 

primärvården, ur 

sjuksköterskor, 

tolkar och 

minoritetsgruppers 

perspektiv. 

Studien genomfördes i norra 

England. Fem grupper av 

sjuksköterskor med olika 

specialiteter deltog. Grupperna 

diskuterade kring kommunikation 

med patienter som inte talade 

engelska samt användandet av tolk. 

Tre gruppintervjuer genomfördes 

även med tolkar som arbetade inom 

hälso- och sjukvården. Individuella 

intervjuer genomfördes också med 

tolkarnas chefer. Fem grupper 

bestående av personer som talade 

något av fem utvalda 

minoritetsspråk deltog dessutom i 

studien. Intervjuerna spelades in på 

band och transkriberades. Därefter 

kodades texten och delades in i 

undergrupper. 

Sjuksköterskor i 

primärvården har ansvar för 

och avgör ofta om en tolk 

kontaktas. Både 

sjukvårdspersonal och tolkar 

behöver mer utbildning för 

att mötet med patienten ska 

förbättras. Det är 

sjuksköterskans uppgift att 

uppmärksamma de 

situationer som kräver tolk. 

De språkliga hindren måste 

övervinnas av personalen 

för att patienter från en 

etnisk minoritet ska få den 

sjukvård de har rätt till. 

Grad II 
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Publika-

tionsår 

 

Land 

 

Databas  

Författare Titel  Syfte Metod 

 

Urval 

Slutsats Vetensk

aplig 

kvalitet 

2004 

Norge 

Cinahl 

Hanssen, I. An 

intercultural 

nursing 

perspective 

on autonomy 

 

Syftet var att 

undersöka etiken i 

sjuksköterskans 

möte med den 

mångkulturella 

vården.  

I denna empiriska studie 

genomfördes berättande intervjuer 

med 23 sjuksköterskor från tolv 

avdelningar på två olika sjukhus. 

De hade minst två års erfarenhet av 

yrket. Syftet var att få fram 

sjuksköterskornas erfarenheter av 

icke-västerländska patienter. 

Intervjuerna varade mellan 20-90 

minuter och de spelades in på band. 

Materialet analyserades tematiskt.  

 

Sjuksköterskor ser ofta 

autonomi som en 

grundläggande del i vården. 

Detta kan göra att patienter 

blir tvingade till att göra ett 

autonomt val. Det finns 

många orsaker till varför 

patienter kan ha svårt att ta 

ett beslut, såsom sjukdom, 

psykiska reaktioner på 

allvarlig sjukdom, kulturell 

bakgrund och uppfostran. 

Istället för att stärka 

patienten, kan en påtvingad 

autonomi få patienten att 

uppleva saknad av stöttning 

och känna frustration.  

Grad II 

 

 

 



 

 

Bilaga I:8 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2008 

 

Norge 

 

Cinahl 

Høye, S. 

Severinsson, E.  

Intensive care 

nurses' 

encounters 

with 

multicultural 

families in 

Norway: An 

exploratory 

study 

Syftet var att 

undersöka 

intensivvård-

sjuksköterskans 

uppfattning av det 

mångkulturella 

mötet med 

patientens familj. 

En beskrivande och utforskande 

studie med en kvalitativ design. 16 

intensivvårdsjuksköterskor deltog i 

den retrospektiva studien. 15 

kvinnor och en man, i åldrarna 27-

64 år. De hade arbetat som 

intensivvårdsjuksköterskor mellan 

två och 32 år. Alla hade norskt 

ursprung. Deltagarna kom från tre 

olika intensivvårdsenheter och var 

gruppindelade därefter. Data 

samlades in med hjälp av intervjuer 

där varje grupp reflekterade för att 

nå en djupare förståelse. Två-tre 

träffar/grupp genomfördes. De 

spelades in och transkriberades. 

Materialet analyserades och 

kodades för att sedan delas in i fyra 

teman. Studien är etiskt godkänd.  

 

I mötet med den 

mångkulturella patientens 

familj upplevde 

sjuksköterskan vissa 

svårigheter. Språkliga och 

kulturella skillnader mellan 

sjuksköterska och familj var 

orsaken till svårigheterna. 

En ökad förståelse och 

kunskap behövs för att 

överkomma dessa problem.  

 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga I:9 

Publika-

tionsår 

 

Land 

 

Databas 

Författare Titel  Syfte Metod 

 

Urval 

Slutsats Vetensk

aplig 

kvalitet 

2009 

 

Danmark 

 

Cinahl 

Nielsen, B. 

Birkelund, R. 

Minority 

ethnic 

patients in 

the Danish 

healthcare 

system – a 

qualitative 

study of 

nurses’ 

experiences 

when 

meeting 

minority 

ethnic 

patients’ 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenhet av 

omvårdnad av 

patienter från 

minoritetsgrupper 

En kvalitativ studie med en 

fenomenologisk ansats. Intervjuer 

genomfördes med fyra 

sjuksköterskor med dansk 

bakgrund. Alla var kvinnor i 

åldrarna 40-55 år och jobbade på 

samma avdelning. De hade minst 

fem års erfarenhet inom yrket. 

Intervjuerna bandades och 

observationer av sjuksköterskorna 

gjordes i deras möte med 

patienterna. Intervjuerna 

genomfördes med öppna frågor 

angående upplevelsen av mötet 

med patienter från 

minoritetsgrupper. De informerades 

om studien både skriftligt och 

muntligt och meddelades om rätten 

att avbryta sitt deltagande. 

Intervjuerna analyserades i fyra 

steg där de lästes igenom, delades 

in i grupper och kodades föra att 

sedan delas in i undergrupper. 

Problem uppstod när en 

minoritetsgrupp mötte den 

danska sjukvården, på grund 

av kulturella och språkliga 

olikheter. Detta ledde till att 

relationen mellan 

sjuksköterskan och 

patienten saknade ömsesidig 

tillit. Att undvika 

användandet av tolk på 

grund av ekonomiska skäl 

var enbart lönsamt på kort 

sikt. Mer kulturell kunskap 

och bättre språklig 

kommunikation krävs.  

Grad II 

 



 

 

Bilaga I:10 

Publika-

tionsår 

 

Land 

 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2007 

 

Canada 

 

PubMed 

Rosenberg, E. 

Seller, R. 

Leanza, Y. 

Through 

interpreters’ 

eyes: 

Comparing 

roles of 

professional 

and family 

interpreters 

Syftet var att 

jämföra familje-

medlemmar som 

tolkade åt sina 

anhöriga med 

professionella 

tolkar och även 

att beskriva deras 

funktion inom 

hälso- och 

sjukvården. 

 

 

 

Studiens genomförande delades in i 

två faser. I fas ett deltog fyra 

professionella tolkar som 

diskuterade i grupp. Dessutom 

intervjuades två personer som 

regelbundet agerade tolk åt sina 

anhöriga. Gruppdiskussionen och 

intervjuerna fokuserades kring fyra 

frågor. I fas två filmades mötet 

mellan läkare och patient där också 

en tolk deltog. Tolkarna fick sedan 

se filmen och blev då intervjuade 

om hur de upplevt mötet. En 

tvärvetenskaplig induktiv ansats 

användes för att skapa kategorier. 

Ur dessa kategorier identifierades 

teman.  

 

Professionella tolkar 

agerade inte enbart som 

språkliga översättare utan 

deltog även aktivt och 

försökte skapa en 

fungerande kommunikation. 

Familjemedlemmar som 

agerade tolk försökte 

underlätta mötet genom att 

ta på sig patientens roll.  

Grad II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga I:11 

Publika-

tionsår 

 

Land 

 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats 

 

Vetensk

aplig 

kvalitet 

 

2006 

 

Neder-

länderna 

 

Cinahl 

 

Suurmond, J. 

Seelman, C. 

Shared 

decision-

making in an 

intercultural 

context 

Barriers in 

the 

interaction 

between 

physicians 

and 

immigrant 

patients  

Syftet var att 

beskriva de 

hinder som 

uppstår när 

gemensamma 

beslut ska tas i 

den interkulturella 

vården. 

Studien grundar sig på litteratur om 

interaktionen mellan patient och 

läkare, där fyra typer av hinder lyfts 

fram. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med 18 läkare och 13 

patienter från olika 

minoritetsgrupper. Patienterna var 

både män och kvinnor i åldrarna 

20-78 år och hade bott i 

Nederländerna i tre-18 år. 

Intervjuerna fokuserade på hur de 

bägge parterna uppfattade varandra 

och vilka svårigheter som uppstod i 

mötet. Analysen var utforskande 

och beskrivande. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades.  

På grund av de funna 

barriärerna kan information 

gå förlorad. 

Diagnostiseringen kan bli 

felaktig och patientens 

möjlighet att ta del av 

behandlingsalternativen 

minskar. Möjligheten att ta 

gemensamma beslut 

försvåras. Resultatet stämde 

överens med de fyra teman 

som litteraturen belyst. 

Grad II 
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Publika-

tionsår 

 

Land 

 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats  Vetensk

aplig 

kvalitet 

2008 

Irland 

Cinahl 

Tuohy, D. 

McCarthy, M.  

Cassidy, I. 

Graham, M.M. 

Educational 

needs of 

nurses when 

nursing 

people of a 

different 

culture in 

Ireland  

Syftet var att 

diskutera 

irländska 

sjuksköterskors 

erfarenhet av att 

vårda patienter 

från en annan 

kultur. 

Sju sjuksköterskor deltog i studien. 

De hade vårdat patienter med annan 

kulturell bakgrund inom de sex 

senaste månaderna och var villiga 

att delta i studien. 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes både enskilt och i 

grupp. Två författare deltog under 

gruppintervjun och en författare 

under den enskilda intervjun. Det 

var en självständig tematisk analys 

som användes. Intervjuerna 

spelades in på band och 

transkriberades. Tre teman 

utformades efter att grupperna nått 

konsensus.  

Mer utbildning och bättre 

stöd till sjuksköterskor 

krävs för att förbättra vården 

av patienter från andra 

kulturer. 

Grad II 



 

 

Tabell 2. Sökordsöversikt                                                                                            Bilaga II 

Databas                            

Sökord 

Cinahl                                 

Subject heading list                                  

Pubmed                              

MeSH-term 

Transkulturell omvårdnad Transcultural care              

Kommunikation  Communication          

Fritext    

 

Kommunikationshinder Communication barriers                    Communication barriers        

Fritext 

Invandrare  Immigrants                

Fritext 

 

Tvärkulturell  Cross-cultural                     

Fritext 

 

Invandrarpatient  Immigrant patients               

Fritext 

Immigrant patients               

Fritext 

Relation mellan sjuksköterska 

och patient 

Nurse-patient relationship    

Fritext 

 

Mångkulturell Transcultural                        

Fritext 

 

Sjuksköterskans inställning Nurse attitudes                   

Fritext 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 3. Sökhistorik                                                                                                  Bilaga III 

Databas Datum Sökord/Limits Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Ur-

val 1 

Ur-

val 2 

Cinahl 101108 MM ”Communication barriers”    

Limits: Linked Full Text; Published 

Date from: 20050101-20101231; 

English Language; Research Article; 

Age Groups: All Adult  

37 (2)* 8 1 1 

Cinahl 101110 MM “Transcultural care”        

Limits: Abstract Available; 

Published Date from: 20050101-

20101231; Research Article  

70  20 5 2 

Cinahl 101124 MH “Communication barriers” AND 

“cross-cultural”                           

Limits: Published Date from: 

20050101-20101231; Research 

Article  

16 (1)* 6 2 2 

Cinahl 101124 “Immigrant patients” AND 

“communication”                     

Limits: Published Date from: 

20050101-20101231; English 

Language; Research Article; Age 

Groups: All Adult  

8  3 2 1 

Cinahl 101124 “Nurse-patient relationship”    

Limits: Published Date from: 

20050101-20101231; English 

Language; Research Article; Age 

Groups: All Adult  

31 3 1 1 

PubMed 101124 “Communication barriers” AND 

“immigrant patients”               

Limits: Only items with abstracts, 

Humans, Journal Article, English, 

Nursing journals, All Adult: 19+ 

years, published in the last 5 years 

7  1 1 1 

Cinahl 101124 MH “Communication barriers” AND 

“transcultural”                          

Limits: Full Text; Published Date 

from: 20050101-20101231; Research 

Article  

17 (2)* 2 1 1 

Cinahl 101124 “Nurse attitudes” AND “immigrants” 

Limits: Published Date from: 

20050101-20101231; English 

Language; Research Article; Age 

Groups: All Adult  

8 2 1 1 

*Dubbletter av redan funna artiklar.  


