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Sammanfattning    
Språkliga hinder kan vara en utmaning för sjuksköterskor i mötet med patienter som 
talar ett annat språk än svenska. Vårdrelationen kan bli lidande på grund av språkliga 
hinder och sjuksköterskor får det svårare att vårda patienterna utifrån deras unika behov. 
Att vårdrelationen blir lidande kan vara förödande för patienten då vårdrelationen mel-
lan sjuksköterska och patient är av avgörande betydelse för en patients hälsoprocesser.  
 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av möten med pati-
enter som talar ett annat språk än svenska.  
 
Examensarbetet är en litteraturstudie som grundar sig på elva vetenskapliga studier som 
beskriver sjuksköterskors upplevelse av språkliga hinder i vården. 
 
Resultatet visar att sjuksköterskors erfarenheter är att det kan vara svårare att skapa en 
god vårdrelation med patienter som inte talar samma språk som sjuksköterskan själv 
gör. Dessa språkliga hinder gör att patienterna inte kan uttrycka sina behov och sjukskö-
terskor får svårt med att göra adekvata bedömningar av patientens hälsa. Därmed anses 
denna patientgrupp vara svårare att vårda. 
 
Språkliga hinder kan upplevas som en barriär mellan sjuksköterska och patient och 
därmed blir det svårare att bygga en vårdrelation tillsammans. Patienters hälsoprocesser 
beror till stor del på vårdrelationen och att kunna uttrycka sina behov. Tolkanvändning i 
vården är däremot ett bra exempel på hjälpmedel som kan göra att vårdrelationen kan 
byggas trots språkliga hinder. Icke-verbala kommunikationsuttryck har också visat sig 
fungera bra för att göra det möjligt för sjuksköterskan att ge den vård som varje patien-
ten har rätt till, trots språkliga hinder dessa emellan. 
 
Nyckelord: Communication, nursing experience, nurse-patient relation, language bar-
riers, transcultural, interpreter. 
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INLEDNING 
Språket är en viktig del för kommunikation människor emellan. Särskilt i hälso- och 
sjukvården där språkliga hinder kan vara en utmaning för sjuksköterskor i mötet med 
patienter. Risken för missförstånd och vårdlidande ökar när patienter inte kan uttrycka 
sina behov och göra sig förstådda. På så vis kan språket vara ett hinder för mötet mellan 
sjuksköterskor och patienter.  
 
Vi har under verksamhetsförlagda studier uppmärksammat ett flertal situationer där 
kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter brustit på grund av språket. 
Språkliga hinder i vårdandet kan leda till frustration hos sjuksköterskor, vilket även kan 
göra att de känner sig osäkra i vårdandet av denna patientgrupp. 
 
En väl fungerande kommunikation är viktig för att kunna tillgodose patienters behov. 
Kunskap om hur språkliga hinder påverkar vårdandet och hur dessa kan överkomnas är  
en viktig grund för sjuksköterskor i kommunikationen och möten med patienter som 
inte kan uttrycka sig med ett språk som kan förstås av sjuksköterskan.  
 
BAKGRUND 
En god kommunikation kräver förståelse för den andres språk och koder (Eide & Eide, 
2009, s. 97). I Sverige talas fler än 200 olika språk (Språkrådet, 2014). När språkliga 
hinder föreligger riskerar patienter att inte kunna framföra sina behov när de söker 
hälso- och sjukvård. Språkliga hinder kan göra att en del patienter kan går miste om den 
vård de hade behövt (van Rosse, de Bruijne, Suurmond, Essink-Bot & Wagner, 2015). 
Sverige är ett mångkulturellt land där fler än en miljon människor, de senaste tio åren, 
fått tillstånd att stanna (Migrationsverket, 2018). Då språk och kultur är nära samman-
kopplat med varandra är det därför viktigt för sjuksköterskor att kunna hantera språkliga 
hinder i hälso- och sjukvården. 
 

Rätten till hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) säger att alla ska ha rätt till vård. Vårdandet ska 
erbjudas med god kvalité genom att tillgodose patienternas behov av kontinuitet, trygg-
het och säkerhet. Hälso- och sjukvården ska respektera patienterna och deras integritet, 
självbestämmande och kunna främja goda kontakter mellan hälso- och sjukvårdsperso-
nalen och patienterna. Dessutom ska hälso- och sjukvården vara lättillgänglig för pati-
enter. Patientlagen (2014:821) säger att alla patienter har rätt att få information om sitt 
hälsotillstånd och vilka behandlingar som behövs. Carnevale, Vissandjee, Nyland och 
Vinet-Bonin (2009) menar att information är en grundläggande del för patienter. Dels 
för att kunna sätta sig in i sin hälsosituation och dels för att kunna fatta självständiga 
beslut. Enligt Fredriksson (2012, ss. 321-322) krävs en god kommunikationen mellan 
patienter och sjuksköterskor för att patienterna ska kunna fatta självständiga beslut och 
för att sjuksköterskorna ska kunna erbjuda en god vård. Enligt International council of 
nurses (ICN, 2014) etiska kod skall sjuksköterskor främja patienters hälsa och behov 
genom att ansvara för att information är adekvat och kulturellt anpassad till den unika 
individen (Svensk Sjuksköterskeförening, SSF, 2014, s. 4). Dahlberg och Segesten 
(2010, ss. 184-185) skriver att språkliga hinder kan göra det svårare för sjuksköterskor 
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att vårda patienter utifrån ett livsvärldsperspektiv och därmed minska möjligheterna till 
att lindra lidande. 
 

Vårdrelation 
Fokus i sjuksköterske-patient-relationen ska ligga på patienternas behov av vård. Relat-
ionen bör vara ömsesidig och sjuksköterskorna har ett etiskt och moraliskt ansvar att 
utforma vården tillsammans med patienterna mot gemensamma mål. 
 
En utvecklande sjuksköterske-patient-relation är av stor betydelse för att patienterna ska 
kunna få en god omvårdnad. Utvecklingen i relationen kan följas i fyra faser. I de fyra 
faserna är det viktigt att sjuksköterskorna kan förhålla sig adekvata i förhållande till de 
olika rollerna som varje fas kräver. Orienteringsfasen inleds när patient och sjukskö-
terska möts, då påbörjas en relation. I denna fas kartläggs patientens behov av omvård-
nad. I nästa fas, identifieringsfasen, utvecklas en plan för patientens omvårdnad. Planen 
ska utgå från ömsesidiga förväntningar, med målet att patientens behov ska uppfyllas. 
Under utforskningsfasen stödjer sjuksköterskan patienten att göra egna val i sin vård. 
Det är då viktigt att patienten är välinformerad för att göra dessa val, vilka ska grundas 
på patientens behov av vård. Utfallet av sista fasen, lösningsfasen, beror till stor del på 
hur sjuksköterskan lyckats involvera patienten i de tidigare faserna. Denna sista fasen 
kan ses som en frigörelsefas där patienten skall gå från att vara patient till att bli själv-
ständig och inneha styrkan för att klara av att stå ensam (Eide & Eide, 2009, ss. 154-
155).  
 
Hemberg och Vilander (2017) skriver att många patienter upplever det som positivt om 
sjuksköterskan bjuder in patienten i sin egen vård. Vidare skriver Wiklund (2010, ss. 
156-158) att vårdrelationen bör börjar med att sjuksköterskan bjuder in patienten. Dock 
är det viktigt att sjuksköterskan inte tränger sig på utan är öppen för och inväntar patien-
tens accepterande. Sjuksköterskan har ett etiskt och moraliskt förpliktande för att ut-
forma vården mot gemensamma målsättningar, vilka ska gynna patienten på bästa möj-
liga sätt. Redan vid ankomst är det därför viktigt att grunden för en god vårdrelation 
läggs genom att patienten får möjlighet att känna sig välkommen. Hemberg och Vilan-
der (2017) beskriver att det rådande forskningsläget tyder på att då en sjuksköterska 
bekräftar en patient och visar intresse för denne skapas en känsla hos patienten av att 
vara unik och meningsfull. Vidare kan patienten då få möjlighet att känna en högre grad 
av trygghet och ett ökat förtroende för sjuksköterskan. 
 
Dahlberg och Segesten (2013, ss. 190-191) beskriver att vårdrelationen mellan sjukskö-
terskor och patienter skall bygga på ett professionellt engagemang. I en sådan relation 
skall sjuksköterskornas fokus ligga på patienternas behov av vård. Hit hör också att 
sjuksköterskorna inte räknar med att få ut någonting för egen del i mötet med 
patienterna. En icke yrkesmässig vårdrelation grundas till stor del på ett oreflekterat 
förhållningssätt, baserat på så kallad tyst kunskap, till skillnad mot en professionell 
vårdrelation som bygger på ett reflekterat förhållningssätt och på professionell kunskap. 
Wiklund (2010, ss. 156-158) menar att en god vårdrelation är ömsesidig genom att 
sjuksköterskorna skall finnas tillgängliga och infinna sig till patienternas förfogande. 
Patienterna å sin sida bör ta emot den vård sjuksköterskorna vill ge.  
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Kommunikation 
I hälso- och sjukvården är kommunikationen en viktig aspekt. Dels för patienter för att 
kunna uttrycka sina behov, känslor och tankar och dels för sjuksköterskor för att kunna 
förstå patientens livsvärld och kunna ge en god omvårdnad därefter. Kommunikation 
kan ske på olika sätt, antingen verbalt eller icke-verbalt.  
 
Kommunikation består av meningsfulla tecken eller signaler mellan två eller flera per-
soner. Målet med kommunikation är att göra någon annan delaktig (Eide & Eide, 2009, 
ss. 21-22). För en god kommunikation krävs ett behärskat och tydligt språk. Att be-
härska ett språk betyder inte bara att kunna några ord utan att även kunna förstå hela 
den livsvärld som språket ger uttryck för. Varje ordval en person gör är kopplade till 
personens livsvärld, vilken rymmer personliga associationer och erfarenheter. Dessa 
associationer och erfarenheter är lika viktiga att förstå som de valda orden (Eide & Eide, 
2009, ss. 101-102). Att vårdas av någon som inte talar samma språk kan vara en trauma-
tisk upplevelse och skapa otrygghet för patienten. Att inte bli förstådd kan leda till isole-
ring, dålig självbild och allmän osäkerhet. I sådana situationer kan samspelsproblem 
uppstå på grund av att patienten inte kan förmedla sina tankar och känslor (Hanssen, 
1996, ss. 72-73). 
 
Kommunikation kan antingen ske icke-verbalt eller verbalt (Eide & Eide, 2009, ss. 21-
22). Icke-verbal kommunikation är kommunikation som är uttryckt via andra kanaler än 
det språkliga. Ansiktsuttrycken har en stor del i den icke-verbala kommunikationen. 
Med ansiktet avslöjas känslor som exempelvis glädje eller sorg (Hanssen, 1996, ss. 63-
64). Andra sätt att kommunicera icke-verbalt är att använda sig utav ögonkontakt, 
kroppsspråk, röstläge, beröring, tystnad och tempo (Eide & Eide, 2009, s. 240). Det har 
visat sig att risken för missförstånd är stor när icke-verbal kommunikation används i 
hälso- och sjukvården och därför bör detta kommunikationssätt kompletteras med ver-
bal kommunikation (Hanssen, 1996, s. 63). 
 
Verbal kommunikation syftar till ett språkligt uttryckssätt i både muntlig och skriftlig 
form (Hanssen, 1996, s. 61). Med språket kan en person uttrycka att hen har förstått det 
centrala i det den andre vill förmedla (Eide & Eide, 2009, ss. 259-260). Människor kan 
använda sig av språk av två anledningar. Antingen för att förmedla eller för att uttrycka 
sina upplevelser av tankar och känslor till sin omvärld (Hanssen, 1996, ss. 61-62). I 
hälso- och sjukvården ska patienters språkliga kunskapsnivå vara utgångspunken i upp-
rättandet av  god kommunikation (Schwartz, 2010, s. 222). Språkliga hinder kan leda 
till att patienter känner sig missförstådda, vilket i sin tur kan bygga barriärer mellan 
sjuksköterskor och patienter snarare än att gynna en öppen och rak kommunikation 
(Schwartz, 2010, s. 222).  
 
Att vårdas i ett land, där patienten inte behärskar landets officiella språk, tenderar att 
öka sårbarheten. Sårbarheten beror till viss del på de kommunikationssvårigheter som 
patienterna upplever när det gäller exempelvis informationsutbytet kring sin sjukdom 
(Aelbrecht, Pype, Vos & Deveugele, 2016). Inom hälso- och sjukvården är det därför 
vanligt att använda tolk då patienter och sjuksköterskor inte talar samma språk. Förvalt-
ningslagen (1986:223) säger att hälso- och sjukvården har skyldighet att anlita tolk om 
en person som söker sjukvård inte talar svenska. Eide och Eide (2009, s. 102) menar att 
en professionell, formell, tolk ska beställas när sjuksköterskor inte kan kommunicera 
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verbalt med patienter på grund av språkliga hinder. Dock är det ofta anhöriga som an-
vänds för att tolka istället för att en formell tolk beställs. När anhöriga används som 
tolkar definieras dessa som informella tolkar. Erfarenheterna av att använda informella 
tolkar skiljer sig från patient till patient. Aelbrecht, Pype, Vos och Deveugele (2016) 
beskriver att många patienter föredrar att använda en oberoende, formell tolk, under 
deras vårdvistelse då de upplever att informella tolkar filtrerar informationen om deras 
hälsosituation. Inom vissa kulturer menar Eide och Eide (2009, s. 102) att det heller inte 
är kulturellt accepterat att dela med sig av intim och personlig information till närstå-
ende, patienten kan då känna sig begränsad och väljer att behålla informationen för sig 
själv istället.  
 

Delaktighet 
Språkliga hinder i hälso- och sjukvården kan göra att patienters delaktighet begränsas. 
Patienters hälsoprocesser kan påverkas negativt och därför har sjuksköterskor ett ansvar 
i ett göra patienterna mer delaktiga i sin vård. 
 
En känsla av brist på sammanhang kan skapas när en person blir patient och därmed kan 
personen känna sig avskärmad från sin omvärld. Sjukdom kan ge en känsla av att vara 
ur balans och sakna livsrytm. Dessa känslor kan minska upplevelsen av hälsa och välbe-
finnande och istället öka sårbarheten hos patienten (Dahlberg & Segesten, 2013, ss. 
108). En patients delaktighet i vårdandet har att göra med hur stort dennes inflytande är, 
hur dennes rättigheter blir tillgodosedda och hur autonomin bevaras. Därför är det av 
vikt att sjuksköterskor skapar ett nytt och vårdande sammanhang för dessa patienter där 
de blir delaktiga i sina hälso- och vårdprocesser. Genom att tillgodose patienters auto-
nomi kan inflytandet i vårdandet ökas och på så vis tar sjuksköterskorna hänsyn till pa-
tienternas rättigheter. Hemberg och Vilander (2017) tillägger att med ökad autonomi 
kan patienter känna sig mer delaktiga i sin vård och därmed få möjligheten att kunna 
uttrycka sina behov bättre. Eldh (2009, s. 45) skriver att patienters delaktighet leder till 
förbättrade vårdresultat. Däremot kan språkliga hinder leda till minskad patientdelaktig-
het i vårdandet. Enligt Patientlagen (2014:821) har hälso- och sjukvården en viktig upp-
gift i att främja patienters delaktighet. Dahlberg och Segesten (2013, s. 109) menar att 
denna uppgift är ett etisk krav som patienter ställer på hälso- och sjukvården i samband 
med att de söker lindring. För att kunna svara upp på kravet behöver sjuksköterskor gå 
in i mötet med patienter på ett sådant sätt att patienternas livsvärld får utrymme att ut-
tryckas.  
 

Mångkulturellt vårdande 
Att Sverige är ett mångkulturellt land märks tydligt i hälso- och sjukvården där många 
olika språk möts. För att det ändå ska bli möjligt att vårda en person utefter dennes 
unika förutsättningar kan ett transkulturellt förhållningssätt krävas. 
 
Wiklund (2011, ss. 58-59) beskriver vårdandets värld som medvärlden. I medvärlden 
möter vi andra människor och är delaktiga i det sociala livsrummet tillsammans med 
dem. Medvärlden är mångkulturell i form av att varje individ i den har sitt individuella 
kulturgods. Individen har sina unika minnen, traditioner, lidande, självbild och förhopp-
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ningar med sig till varje möte i medvärlden. Genom att bortse från fördomar kan ett äkta 
möte uppstå då dessa individer får möjlighet att ta till sig och förstå varandras kulturer. 
 
Begreppet mångkultur innebär sociala frågeställningar och särdrag som kan framträda i 
ett samhälle där olika kulturella grupper försöker leva tillsammans. Kultur kan således 
ses som ett socialt fenomen där ramarna kan beskrivas utifrån seder och bruk av symbo-
ler men också regler, normer och värderingar (Björngren Cuadra, 2010, ss. 19-31). Eide 
och Eide (2009, ss. 96-97) skriver att språket också kan vara en skillnad mellan olika 
kulturer och det finns tydlig evidens för att ömsesidig förståelse kan vara svår att uppnå 
vid kommunikation mellan personer från olika kulturer. Hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30) beskriver att vårdandet ska utgå från respekt för alla människors lika värde 
och till den enskilda människans värdighet. Hjelm (2016) skriver att det därför är av stor 
vikt att hälso- och sjukvården i Sverige frångår det etnocentriska perspektivet. Med det 
etnocentriska perspektivet i vårdandet menas att det är majoritetskulturens värderingar 
som styr hur vårdandet utförs och genom att frångå detta kan det bli möjligt att vårda en 
människa oavsett dennes kultur. För att göra det möjligt behöver hälso- och sjukvården 
utgå från ett transkulturellt perspektiv. Med transkulturell vård tar hälso- och sjukvården 
hänsyn till att både patientens och vårdarens kultur kan påverka vårdandet. Utifrån ett 
sådant perspektiv ges förutsättningar för att varje individ ska kunna vårdas efter sina 
unika behov och önskemål. 
 
PROBLEMFORMULERING 
Språkliga hinder kan vara en utmaning för sjuksköterskor i mötet med patienter. När 
språkliga hinder föreligger i det vårdande mötet riskeras patienternas vårdande att drab-
bas negativt, och sjuksköterskornas möjlighet att kunna tillgodose patienters behov 
minskar. Därmed minskas också möjligheten för patienterna att involveras i sitt vår-
dande och kunna göra adekvata val. Informationsutbytet mellan sjuksköterskor och pa-
tienter är en viktig del av vårdandet för att vårda patienterna utifrån deras behov och 
göra de delaktiga. För att sjuksköterskor ska kunna leva upp till de krav som ställs och 
vårda alla patienter utifrån deras behov och förutsättningar är det viktigt med kunskap 
om sjuksköterskors upplevelser av språkliga hinder och hur dessa påverkar hälso- och 
sjukvården.  
 
SYFTE 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av möten med pati-
enter som talar ett annat språk än svenska. 
 
METOD 
Metoden som använts i detta examensarbete är en litteraturstudie. Axelsson (2012, ss. 
203-204) menar att en litteraturstudie ska grundas på en tydlig frågeställning, innehålla 
en beskrivning över sökstrategin och inklusions- och exklusionskriterier. Denna typ av 
studie ska även utgå från data från primärkällor, i form av rapporter eller vetenskapliga 
studier. En primärkälla innebär att det är forskaren, som själv utfört forskningen, som 
också publicerat studien eller rapporten.  
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Datainsamling  
CINAHL och PubMed är två relevanta databaser att använda sig av vid forskning inom 
området omvårdnad. En pilotsökning kan ge information om det område som ska un-
dersökas och ge en bild av vilka vetenskapliga publikationer som finns kopplade till 
ämnet (Axelsson, 2012, ss. 208-209). Inledningsvis gjordes en pilotsökning i båda data-
baserna. I fritext söktes vetenskapliga studier för att skapa en överblick över rådande 
forskningsläge och för att generera nya sökord, vilket kunde göra nästa sökning mer 
precis.  
 
Svenska Mesh användes för att ta fram relevanta ord kopplat till syftet. De ord som an-
vändes i pilotsökningen var patient, nursing, communication och language barriers. 
Denna sökning resulterade i ett stort antal träffar och därför kompletterades och precise-
rades sökningen med ytterligare sökord som togs från de vetenskapliga studier som pi-
lotsökningen gav. Sökorden som adderades till den slutgiltiga sökningen var; immigrat-
ion, transculture och interpreter. Dessa sökord valdes då de också berörde syftet. In-
klusionskriterierna var vetenskapliga studier som var skrivna på engelska, var veten-
skapligt granskade och som var relevanta till syftet. Sökningen begränsades till åren 
2008-2018. Exklusionskriterierna var studier som inte var vetenskapliga och inte var 
primärkällor och studier som var kopplade till patienter med psykisk ohälsa och patien-
ter med språksvårigheter som var relaterad till en skada eller sjukdom. 
 
Denna sökning gav ett hanterbart antal träffar och första urvalet gjordes efter genom-
gång av samtliga titlar. Efter genomgång av de vetenskapliga studiernas abstrakt valdes 
ett antal av dessa bort och kvar blev urvalet, se Tabell 1. 
 

Tabell 1. Sökningar och urval i databaser. 

Datum Sökord Databas Antal 
träffar 

Urval 1 - 
efter ge-
nomgång av 
titlar 

Urval 2 - 
efter ge-
nomgång av 
abstrakt 

Granskade - 
valda veten-
skapliga 
studier 

180307 patient OR immigrant, 
transcultural, nursing, 
communication OR lan-
guage barriers OR inter-
preter 

CINAHL 133 18 10 8 

180318 patient OR immigrant, 
transcultural, nursing, 
communication OR lan-
guage barriers OR inter-
preter 

PubMed 109 10 5 3 
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Dataanalys  
Enligt Axelsson (2012, s. 212) är det första som ska göras, under dataanalysen, att alla 
vetenskapliga studier läses igenom noggrant för att få en god uppfattning av hela 
materialet. Nästa steg är att göra en sammanställning av studiernas syfte, vilken metod 
som använts och vilket resultat forskarna kommit fram till i studierna. Nästa steg i data-
analysen är att finna teman från de valda studiernas resultat. Dessa teman bildar nya 
delar för den kommande nya helhet som examensarbetet skall komma fram till. 
 
Det första som gjordes efter urvalet var att ordentligt läsa igenom de vetenskapliga stu-
dierna för att få en så god uppfattning av materialet som möjligt. Efter det upprättades 
en matris utifrån studiernas syfte, metod och resultat, se Bilaga 1. Därefter delades 
studiernas resultat in i teman som ansågs vara relevanta i förhållande till examensar-
betets syfte. Dessa teman bidrog till att nya tydliga mönster framträdde och fem nya 
teman kunde urskiljas och en ny helhet växte fram. 
 
RESULTAT 
Resultaten presenteras i fem teman, vilka är: 
 
• Språkliga hinder kan påverka vårdandet 
• Att skapa vårdrelation trots språkliga hinder 
• Att använda formell eller informell tolk 
• Att använda icke-verbala kommunikationsuttryck 
• Behov av utbildning 
 

Språkliga hinder kan påverka vårdandet 
Språkliga hinder kan göra att det upplevs som svårare att skapa en vårdrelation mellan 
sjuksköterskor och patienter. Forskningen tyder på att erfarenheten av att vårda patien-
ter som inte talar samma språk skiljer sig mellan olika sjuksköterskor. 
 
I en intervjustudie med syftet att förstå akutsjuksköterskors upplevelser av att vårda 
mexikansk- amerikanska patienter fann Sharon och Jones (2008) att sjuksköterskorna 
beskrev en känsla av maktlöshet när det var svårt att nå fram till patienter beroende på 
språksvårigheter. Forskarna hävdar att vid språkliga hinder finns det därför risk att vård-
relationen blir lidande. I en annan intervjustudie där syftet vara att beskriva språkliga 
och kulturella faktorer som påverkar vårdandet fann Goodman, Edge och Agazio (2015) 
att en av anledningarna till känslan av maktlöshet bland sjuksköterskor kan bero på att 
vissa sjuksköterskor tycker att det är svårare att göra en konkret och fullständig bedöm-
ning av en patients hälsotillstånd när de inte talar samma språk. Sjuksköterskor som 
intervjuats av McCarthy, Cassidy, Graham och Tuohy (2013) uppgav att det exempelvis 
blir svårare att göra en bra smärtskattning och få en bra förståelse för hur och på vilket 
sätt en patient upplever sin smärta när sjuksköterska och patient inte når varandra 
språkmässigt. Nielsen och Birkelund (2009) fann i sin intervjustudie att detta problem 
kan skapa en känsla av irritation bland sjuksköterskorna och i sådana situationer upp-
levs det svårt att erbjuda en likvärdig vård. De intervjuade sjusköterskorna berättade 
också att de i dessa situationer tenderar till att inte ge patienterna den tid och energi som 
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krävs för att bygga en god vårdrelation. Goodman, Edge och Agazio (2015) blev upp-
märksammade på att då patienter och sjuksköterskor inte talar samma språk finns även 
stor risk att patienters delaktighet i vården begränsas. Forskarna fick berättat att anled-
ningen till detta är att många beslut som fattas tas av andra personer än patienten själv. 
Detta beror till viss del på att patienten inte fått möjlighet att ta del av den nödvändiga 
information som krävs för att kunna ta adekvata beslut.  
 
Det blev tydligt i Nielsen och Birkelunds (2009) studie att sjuksköterskor i vissa fall 
väljer att prioritera snabb behandling framför att lägga tid på att dela nödvändig 
information med patienterna. En anledning visade sig vara tids- och resursbrist vilket 
gjorde att vissa sjuksköterskor valde att inte beställa tolk i tidspressade situationer även 
fast det egentligen är en skyldighet hälso- och sjukvården har. Cody, Nakamura-Florez 
och Lee (2016) upptäckte å andra sidan i deras studie om sjuksköterskors erfarenheter 
av att vårda icke-engelskspråkiga patienter att vissa sjuksköterskor kan bli mer reflekte-
rande och gå ur sina vanliga rutiner när de vårdar patienter som inte talar samma språk 
som de själva. Detta gjorde att dessa sjuksköterskor utförde ett mer individualiserad 
vårdande där sjuksköterskorna anpassade sig mer efter de unika patienterna. I dessa 
lägen beskrev några sjuksköterskor att detta beror på att de ändrar sin attityd gentemot 
patienterna som de inte kan kommunicera språkligt med. Ett tecken på detta var att 
sjuksköterskorna visar mer tålamod och förståelse för dessa patienter. Parveen Azam 
och Johnson (2016) fann i deras studie att beroende på sjuksköterskans självförtroende, 
yrkeserfarenhet och relation till kollegor och chefer kan det kännas mer eller mindre 
tryggt att ge vård på lika villkor då språkliga hinder föreligger. 
 
Att skapa vårdrelation trots språkliga hinder 
Att sjuksköterskor visar patienterna att de vill dela information är en viktig aspekt av 
sjukvården, då det är viktigt att skapa en vårdrelation trots att språkliga hinder förelig-
ger. Därmed kan en känsla av hopp och tro skapas hos dessa patienter, vilket kan dämpa 
känslor av ångest och oro. 
 
I en intervjustudie utförd av Pergert, Ekblad, Enskär och Björk (2008) märkte forskarna 
att sjuksköterskor erfar att det är viktigt att kommunikationen mellan patienter och sjuk-
sköterskor fungerar för att patienterna ska kunna delges medicinsk information men 
också information rörande patienternas omvårdnad. Hemberg och Vilander (2017) be-
skriver att sjuksköterskors upplevelser är att även om det finns språkliga hinder mellan 
sjuksköterskor och patienter ansåg de deltagande sjuksköterskorna att det är viktigt att 
de visar patienterna att de ändå är villiga att försöka kommunicera med dem. Genom att 
försöka kommunicera med dessa patienter upplevde sjuksköterskorna att patienterna 
ofta känner sig bekräftade och sedda. Sjuksköterskorna tycker även att det ibland kan 
räcka med att ge patienterna ett leende, för att på ett bra sätt inleda vårdrelationen. Sjuk-
sköterskorna upplever också att om de baserar sitt vårdande på medkänsla och empati 
finns det möjlighet för varje unik individ att bli vårdad ur ett holistiskt perspektiv. När 
sjuksköterskorna tar sig tiden att sätta sig hos patienten och visa på närvaro upplever 
sjuksköterskorna att detta kan resultera i att patienternas förtroende för sjuksköterskorna 
växer. Ett sådant bemötande menar sjuksköterskorna i studien är en bra grund för den 
vårdande relationen att byggas på och vidare erfar dem att detta kan medföra en känsla 
hos patienterna av tro och hopp. Då sjuksköterskorna även försöker utstråla en känsla av 
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godhet i kombination med lugn kommunikation upplever dem att patienternas känsla av 
oro, ångest eller rädsla kan minska. 
 
Att använda formell eller informell tolk 
Det finns olika sätt för sjuksköterskor att kunna kommunicera verbalt med patienter 
även då det finns språkliga hinder. Ett sätt är att använda sig utav formell eller informell 
tolk. 
 
Att använda formell tolk visade sig i Cody, Nakamura-Florez och Lees (2016) studie 
vara en uppskattad resurs bland sjuksköterskor. Detta möjliggör för sjuksköterskor att 
nå fram med viktig information till patienter och därmed involvera patienterna i vårdan-
det. Dock upplevdes det av sjuksköterskor ibland att det kan dröja lång tid innan en tolk 
blir tillgänglig och detta kan i sin tur göra att hela vårdvistelsen för patienterna fördröjs.  
 
I Eklöf, Hupli och Leino-Kilpis (2015) intervjustudie visade det sig också att vissa sjuk-
sköterskor upplever att vårdrelationen mellan sjuksköterskor och patienter kan bli li-
dande på grund av bristande interaktion då tolk används. En av anledningarna till detta 
upplevde sjuksköterskorna vara hur deltagarna placeras i ett tolksamtal. Ofta sker dessa 
samtal i en triangelformation och en del sjuksköterskor känner då att patienten mesta-
dels riktar sin uppmärksamhet gentemot tolken snarare än mot sjuksköterskan, även fast 
hen gång på gång försöker fånga upp patientens ögonkontakt. Ytterligare en erfarenhet 
som sjuksköterskor kan ha av tolkanvändning fann Goodman, Edge och Agazio (2015) i 
deras studie. Här berättade sjuksköterskor att tolken inte alltid tolkar precis det som 
sjuksköterskan vill kommunicera. Detta kan enligt sjuksköterskorna skapa en känsla av 
osäkerhet och i en sådan situation finns det sjuksköterskor som uppger att de väljer att 
inte lägga lika stort fokus på dessa patienter och deras patientundervisning som de bru-
kar göra med patienter där de talar samma språk. 
 
Jirwe, Gerrish och Emami (2010) fann att sjuksköterskor erfar att då de använder sig av 
patienters anhöriga som informella tolkar ökar möjligheten för sjuksköterskan att förstå 
patientens behov ännu bättre och på så vis kan möjligheterna till en god vårdrelation 
upprätthållas. Nielsen och Birkelund (2009) fann å andra sidan i deras studie att sjuk-
sköterskor gav uttryck för att det finns andra aspekter med att använda anhöriga som 
tolk. Dels kan sjuksköterskor inte vara säker på att den anhöriges språkkunskaper är 
tillräckliga för att dela den information som sjuksköterskan har för avsikt att göra. Dess-
sutom upplevde de deltagande sjuksköterskorna att det finns en risk i att patienter 
kanske inte känner att de vill eller kan säga rakt ut precis det som de önskar när anhö-
riga används som tolk, vilket sjuksköterskorna trodde beror på att vissa känslor inte är 
kulturellt accepterade. Ur ett etiskt perspektiv belyste sjuksköterskor i Eklöf, Hupli och 
Leino-Kilpis (2015) studie användandet av anhöriga som tolk. Vid dessa tillfällen erfar 
sjuksköterskor att inskränkningar på patienters integritet kunde ske och att användning 
av barn som tolk innebär vissa risker. En del sjuksköterskor som deltog i denna studie 
undviker därför att använda barn som tolkar då de inte vill att ett barn ska behöva ta 
hela ansvaret för att tolkningarna blir korrekta. Vid sådana situationer berättade även 
sjuksköterskor att de uppmärksammat att rubbningar i patientens familjs roller kan upp-
stå. 
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I Parveen Azam och Johnsons (2016) studie framkom att flerspråkiga sjuksköterskor 
kan känna sig uppskattade av kollegor då deras språkförmåga kan vara till stor hjälp vid 
tolkning. Dessa sjuksköterskor upplever däremot att då de talar patientens språk finns 
det risk för att orealistiska förväntningar från patientens sida kan utvecklas. Dels när det 
kommer till patientens egen vård och behandling och i vissa fall förväntar sig patienten 
till och med att sjuksköterskan ska vara mer privat än personlig. Detta visade sig enligt 
dessa sjuksköterskor genom att patienterna började engagera sjuksköterskorna i sina 
egna privata problem. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att de sjuksköterskor 
som hjälper till med att tolka kan känna att detta utgör en extra belastning på dem och 
vidare bygga en känsla av att de blir missbrukade för ändamålet. 
 

Att använda icke-verbala kommunikationsuttryck 
Icke-verbal kommunikation används av sjuksköterskorna för att kunna nå fram till pati-
enterna vid språkliga hinder dessa emellan. Olika uttryck för icke-verbal kommunikat-
ion är kroppsspråk, beröring och bild- och textmaterial. Dessa kan användas som kom-
plement till verbal kommunikation och kan användas då tolk inte finns tillgänglig. 
 
Hemberg och Vilander (2017) fann i deras studie att sjuksköterskor delar upp kropps-
språket i grimaser, gester och teckenspråk. Sjuksköterskorna i studien erfar att förtroen-
det i vårdrelationen får en chans att växa när sjuksköterskor använder denna typ av ut-
tryck. Dock anser de att det är viktigt att förebygga förvirring hos patienterna genom att 
använda olika typer av gester för att beskriva olika vårdhandlingar. I Pergert, Ekblad, 
Enskär och Björks (2008) studie blev forskarna uppmärksammade på att sjuksköterskor 
upplever att gester kan vara ett bra sätt att utrycka sig med för att förklara för en patient 
hur exempelvis en undersökning eller en provtagning går till. 
 
Vidare fann Pergert, Ekblad, Enskär och Björk (2008) att ytterligare en typ av uttryck 
som sjuksköterskor kan använda sig utav för att kommunicera icke-verbalt med 
patienter är via beröring. Till beröring räknade sjuksköterskorna in både fysisk beröring 
och ögonkontakt. Ett exempel på hur sjuksköterskorna använder sig utav fysisk beröring 
kan vara genom att lägga sin hand på patienten. Detta menar sjuksköterskorna förmedlar 
värme och empati vilket de också erfar kan gynna patienterna i att känna sig bekräftade 
och därmed kan avståndet mellan sjuksköterska och patient minskas. Efter att ha använt 
sig att detta uttryckssätt erfar sjuksköterskorna att blir det enklare att knyta an till pati-
enterna. Dock skall stor försiktighet iakttas när det gäller fysisk beröring. Vissa sjukskö-
terskor erfar att kulturella skillnader kan uppdagas då fysisk kontakt inte är lika upp-
skattad i alla kulturer. Därför bör fysisk beröring användas med omsorg för att inte or-
saka missförstånd eller skapa situationer som patienter kan uppleva som stötande. Sjuk-
sköterskorna erfar att ögonkontakt i dessa fall kan fungera minst lika bra för att uttrycka 
värme och empati och för att visa att de vill patienten väl. 
 
Pergert, Ekblad, Enskär och Björk (2008) fann att sjuksköterskor upplever att bild- och 
textamaterial också kan vara bra att använda för att överkomma språkliga hinder i vår-
dandet. Textmaterial kan exempelvis bestå av informationsbroschyrer översatta på de 
mest förekommande språken och dess innehåll kan vara medicinskt, beskriva 
vårdrutiner eller bestå av förberedelsematerial. Sjuksköterskorna i studien erfar dock att 
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även om broschyrer kan fungera bra i utbildande syfte bör dessa också kombineras med 
verbal kommunikation för att säkerställa informationsutbytet. 
 
Vissa sjuksköterskor erfar att en kreativ metod för att beskriva hur exempelvis en 
vårdhandling går till är att använda sig utav bilder eller att rita. Med hjälpa av dessa 
metoder tycker sig sjuksköterskorna i studien ha märkt att möjligheten för patienterna 
att fatta egna beslut gällande sin egen vård gynnas (Hemberg & Vilander, 2017). I Per-
gert, Ekblad, Enskär och Björks (2008) studie nämnde sjusköterskor ett bra exempel på 
detta i form av en kroppskarta som sjuksköterskor kan använda sig av för att lättare 
kunna förstå exempelvis var en patient upplever att den värsta smärtan befinner sig. 
 
Behov av utbildning 
På olika sätt framkommer behov av utbildning när det gäller språkliga och kulturella 
skillnader i vården. Sjuksköterskor upplever att de behöver hjälp för att kunna förhålla 
sig till och erbjuda god vård till patienter under dessa förutsättningar. Då språk är kopp-
lat till kultur är det därför viktigt för sjuksköterskor att ha kunskaper om andra kulturer 
för att kunna upprätta en god kommunikation. 
 
I Pergert, Ekblad, Enskär och Björks (2008) studie framkom att sjuksköterskor erfar att 
för att kunna överbrygga språkliga och kulturella hinder är det viktigt att rutiner upprät-
tas och att utbildning inom kommunikation och transkulturell vård ges. Dessa sjukskö-
terskor ansåg också att det behövs en organisation och ett ledarskap som är tillåtande 
och ger tid och förutsättningar för sjuksköterskan att kunna skapa en god vårdrelation  
med patienter trots språkliga hinder.  
 
Enligt Jirwe, Gerrish och Emami (2010) uppger många sjuksköterskor att de tycker att 
det är viktigt att ha förmåga till transkulturell reflektion för att kunna förstå patienter 
från andra kulturer än den de själva tillhör. Med transkulturell reflektion menas ett för-
hållningssätt som går ut på att försöka förstå andra människor, kulturer och de bakom-
liggande anledningarna till skillnader mellan dessa. Genom att även förstå de likheter 
som finns sinsemellan olika kulturer kan det bli enklare att förstå de skillnader som 
finns. Transkulturell reflektion kan även innebära reflektion tillsammans med kollegor 
om vilka svårigheter som finns i mötet med patienter från andra kulturer. Ett exempel är 
att kunna reflektera över vilka fördomar som finns mot olika kulturer och hur sjukskö-
terskor kan arbeta för att förhindra dessa och istället fokusera på varje enskild individs 
behov. Ett reflekterande förhållningssätt i mötet med varje unik patient gör att sjukskö-
terskor undviker att kategorisera människor efter deras kultur och istället ser till varje 
unik individs behov. Utbildning i ämnet kan ge sjuksköterskor kunskaper och trygghet i 
att möta dessa patienter och det blir då enklare att vårda dessa då steget till att upprätta 
en god vårdrelation inte blir lika stort, trots språkliga skillnader sinsemellan. 
 
McCarthy, Cassidy, Graham och Tuohy (2013) skriver att sjuksköterskor även blir mer 
uppmärksamma på sitt eget språk, egna ordval och i vilken takt de talar till patienter då 
de får ökade kunskaper i transkulturellt förhållningssätt. Då Weber, Sulstarova och Sin-
gy (2016) undersökte onkologi-sjuksköterskors intresse av att genomgå en transkulturell 
vård-utbildning fann de att majoriteten av sjuksköterskorna var för utbildning. Av del-
tagarna var 57% (n=87) intresserade av utbildning och det visade sig i studien att 87% 
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(n=130) av deltagarna aldrig fått möjligheten till utbildning inom transkulturell vård 
tidigare. 
 
DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Examensarbetets syfte var att beskriva hur sjuksköterskor erfar och upplever språkliga 
hinder i det vårdande mötet och hur dessa påverkar vårdandet. Examensarbetets resultat 
visar att språkliga hinder är en utmaning i hälso- och sjukvården. Detta leder till att det 
blir svårare för sjuksköterskor att bygga vårdrelationer och de anser att patienternas 
delaktighet blir lidande då de inte får den information de behöver och då de inte kan 
uttrycka sina behov. När sjuksköterskor inte når fram till patienterna kan känslor av 
irritation och osäkerhet väckas. Formella tolkar ansågs då vara pålitliga att använda till 
skillnad mot informella tolkar, då missförstånd och kulturella skillnader kunde göra att 
patienterna inte fick all information de behövde. Sjuksköterskorna använde sig bland 
annat utav icke-verbala kommunikationsuttryck för att kunna upprätta en vårdrelation 
trots språkliga hinder. För att kunna erbjuda denna patientgrupp, vilkas modersmål inte 
är svenska språket, en god vård krävs utbildning i ämnet. 

Resultatet visar att språket är en viktig aspekt för sjuksköterskors arbete och att språk-
liga hinder kan utgöra en utmaning i vårdandet. Språkliga hinder kan skapa oro och 
osäkerhet hos sjuksköterskor när de inte förstår patienterna och därför blir det svårare 
att bygga en vårdrelation med dessa. En av anledningarna till dessa känslor kunde vara 
att sjuksköterskorna inte kan göra en konkret bedömning, exempelvis smärtskattning. 
Dessa situationer kan skapa en känsla av irritation hos sjuksköterskorna då de känner att 
de inte räcker till. Vid språkliga hinder är det dessutom svårare för sjuksköterskorna att 
göra patienterna delaktiga och därmed veta vilka vårdhandlingar patienterna behöver då 
dessa inte kan ge uttryck för sina behov (Sharon & Jones, 2008; Goodman, Edge & 
Agazio, 2015; McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013). Vårdrelationen är alltså 
beroende av om sjuksköterskan och patienten förstår varandra och vidare kan denna 
förståelse vara en viktig aspekt för vilka känslor som väcks hos sjuksköterskan i mötet 
med patienten. I situationer när sjuksköterska och patient inte förstår varandra blir det 
uppenbart svårare att göra patienten delaktig i vårdandet. Därför tänker vi att det blir än 
viktigare att försöka och visa patienten att vi är villiga att vårda denne utifrån sina unika 
behov.  

Maktlöshet är också en vanligt förekommande känsla hos sjuksköterskorna, då de inte 
har ett gemensamt språk att kommunicera på med patienterna. Några sjuksköterskor 
förklarade att denna känsla berodde på att de tyckte att det vara svårt att förstå dessa 
patienter. Andra sjuksköterskor valde i dessa fall till och med att inte lägga all den tid 
och energi på dessa patienter som behövdes för att tillgodose deras behov. På grund av 
detta blev även patientundervisningen lidande vilket vissa sjuksköterskor inte heller 
tyckte kändes bra (Nielsen & Birkelund, 2009; Goodman, Edge & Agazio, 2015). Sjuk-
sköterskorna står ansvariga för att bygga vårdrelation och främja hälsa hos patienter, då 
det är patienten som står i fokus och upplever ohälsa. Dock är sjuksköterskor inte mer 
än människor vilket gör att det inte alltid är möjligt att erbjuda god vård. Detta kommer 
vidare medföra konsekvenser för patienten i form av vårdlidande till följd av bristande 
delaktighet (Dahlberg & Segesten, 2010, ss. 211-216). När en patienten söker hälso- 
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och sjukvården är det dennes behov som ska stå i centrum och sjuksköterskans uppgift 
är att tillgodose dennes behov. Språkliga hinder i vårdandet visar sig dock vara destruk-
tiva för vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient och när sjuksköterskan miss-
lyckas med att bygga vårdrelation kommer detta dessvärre att resultera i att patienten 
inte får tillräckligt med uppmärksamhet och att delaktigheten därmed blir lidande. Detta 
ser vi som ett vårdlidande för patienten och vilket tyvärr kan förklaras bero på den 
mänskliga faktorn, då sjuksköterskor inte är robotar och därför kommer begå misstag 
och göra fel även fortsättningsvis. 

Resultatet visar också på att vissa sjuksköterskor tycker att det är viktigt att visa patien-
terna att de är villiga och beredda att inleda en vårdrelation trots språkliga hinder. Dessa 
sjuksköterskor lägger mer tid och energi på denna patientgrupp då de erfar att om de 
försöker kommunicera lugnt med patienterna och utstråla godhet ökar patientens förtro-
ende för vården och patientens oro minskar. Vidare anser dessa sjuksköterskor att vår-
dandet i dessa fall blir mer individualiserat och anpassat efter de unika patienterna. En 
anledning till detta är att sjuksköterskorna vårdar med en mer reflekterande hållning i 
dessa situationer och de märker då att deras bemötande och attityd förändras gentemot 
dessa patienter. Detta gör även att de blev mer tålmodiga och på så vis kan få en bättre 
förståelse för patienten, även om det finns språkliga hinder dem emellan (Cody, Naka-
mura-Florez och Lee, 2016; Hemberg och Vilander, 2017). När vården utformas utifrån 
ett jämlikt förhållande mellan sjuksköterska och patient, där sjuksköterskan är expert 
inom hälsoprocesser och patienten är expert på sig själv och sina erfarenheter av li-
dande. Då kan sjuksköterskan fungera som patientens trygga bas varifrån denne får möj-
lighet att utforska sig själv (Wiklund 2011, ss.160-161). Med ett reflekterande förhåll-
ningssätt och tålamod från sjuksköterskor blir det tydligt att en god vårdrelation är fullt 
möjlig att bygga trots språkliga hinder mellan sjuksköterska och patient. Om sjukskö-
terskorna bara ger relationen tillräckligt med tid, energi och bygger denna på jämlikhet 
är chanserna goda att patientens oro minskar och att dessa patienter känner sig sedda 
och bekräftade. Ur en sådan vårdrelation kan en mer individualiserad vård ges och in-
volvera patienten mer i vårdandet. 

Resultatet visar även att tolkanvändning i vården är en viktig del av kommunikationen 
mellan sjuksköterskor och patienter när de inte talar samma språk. Sjuksköterskor är 
ansvariga för att kontakt med patienter skapas och för att förmedlingen av information 
sker på ett sådant sätt att sjuksköterskan får reda på det den behöver och att patienten får 
och förstår viktig information (Eide & Eide, 2009, s. 103). Genom en tolk kan patienten 
uttrycka sina behov och få möjlighet att bli mer delaktig i sin vård. Tolkar kan delas in i 
formella och informella tolkar. Att använda sig utav dessa har olika för- och nackdelar, 
utifrån sjuksköterskors perspektiv. Formella tolkar är ofta att föredra på grund av att 
sjuksköterskorna upplever att deras tolkningar är mer precisa än de informella tolkarnas 
och att det känns bättre att tolkningen blir professionellt utförd. Därmed får patienten 
korrekt information och vidare blir denna patient mer delaktig. Å andra sidan upplever 
vissa sjuksköterskor att användande av informella tolkar kan göra att sjuksköterskan 
kommer närmre och lära känna patienten bättre (Cody, Nakamura-Florez &  Lee, 2016; 
Jirwe, Gerrish & Emami, 2010). Dock kan sjuksköterskorna inte vara säkra på den in-
formella tolkens språkkunnighet och därmed finns en risk att tolkningarna bli inkor-
rekta. Det finns även ett etiska perspektiv som gör att sjuksköterskor väljer att inte an-
vända informell tolk. Dels för att patienterna kanske inte känner att de kan säga det de 
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vill på grund av att det inte är kulturell accepterat och dels då det handlar om att an-
vända barn vid tolkning och därmed lägga över tolkansvaret på barnet (Nielsen & Bir-
kelund, 2009; Eklöf, Hupli & Leino-Kilpi, 2015). En ytterligare anledning till att inte 
använda barn som tolk, oavsett hur bra de behärskar språket, är att det finns en risk att 
informationen som förmedlas åt båda håll förvrängs på vägen. I dessa fall kan barnet i 
efterhand göras ansvarigt för oklarheter som skett i förmedlingen (Eide & Eide, 2009, 
ss. 102-103). Att använda tolk i vården kan tydligt minska barriärerna mellan sjukskö-
terska och patient. Detta är ett bra sätt för sjuksköterskor att kunna dela information 
med patienterna och för patienterna att kunna kommunicera tillbaka och därmed ut-
trycka sina behov. Vid användande av formell tolk känner sig sjuksköterskor mer säkers 
och trygga i att informationsutbytet sker korrekt och att patienten kan uttrycka sig utan 
att känna sig begränsad. Ur ett etiskt perspektiv anser vi att det inte är rätt att använda 
barn som tolk på grund av den ansvarsbördan detta medför för barnet. Vi ser också att 
patientsäkerheten kan riskeras då risk finns att information kan förvrängas och att detta i 
så fall får konsekvenser i form av vårdlidande för patienterna. 

Resultatet visar att sjuksköterskor upplever att det är viktigt att försöka bygga vårdrelat-
ion trots språkliga hinder. När verbal kommunikation inte är möjlig använder sig sjuk-
sköterskor av icke-verbala kommunikationsuttryck då dessa möjliggör för sjuksköters-
kan att komma patienten närmre och därmed komma längre i vårdrelationen än vad som 
är möjligt utan någon typ av kommunikation alls. Icke-verbal kommunikation är en vik-
tigt del av all kommunikation. Genom denna kan sjuksköterskor visa patienter att dem 
är behjälpliga, vilket är avgörande för att patienterna ska känna sig omhändertagna och 
trygga trots de språkliga hinderna (Eide & Eide, 2009, ss. 235-236). De olika icke-
verbala kommunikationsuttrycken är olika användbara beroende på vilken typ av in-
formation sjuksköterskan vill förmedla. Genom att använda dessa uttryck upplever sjuk-
sköterskor att de även visar patienterna att de är villiga, trots språkliga hinder, att upp-
rätta en vårdrelation (Hemberg & Vilander, 2017). När sjuksköterskorna försöker kom-
municera med patienterna upplever dem också att patienten blir lugnare då deras behov 
blir möjliga att uttrycka och sedda (Hemberg & Vilander, 2017; Pergert, Ekblad, Enskär 
& Björk, 2008). Ett enkelt kommunikationsuttryck för att utstråla värme och empati 
anser sjuksköterskorna är ögonkontakt. Ytterligare ett sätt att kommunicera med patien-
ter är genom beröring men detta bör sjuksköterskorna göra med stor omsorg då missför-
stånd annars kan uppstå. All icke-verbal kommunikation bör kombineras med verbal 
kommunikation för att försäkra sig om att patienten uppfattat den förmedlade informat-
ionen korrekt (Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 2008). Vi tar med oss att icke-verbal 
kommunikation visar sig vara en bra kanal för sjuksköterskor att använda sig av för att 
kommunicera med patienter när verbal kommunikation inte är möjlig. Två exempel på 
hur sjuksköterskor kan förmedla värme och empati till patienter är att använda beröring 
och ögonkontakt. Dessa uttryckssätt verkar dessutom göra att patienter känner sig lug-
nare och att de blir sedda. För att säkerställa att informationsutbytet uppfattats korrekt 
av patienten behövs även verbal kommunikation i kombination med de icke-verbala 
kommunikationsuttrycken. 

Språk och kultur är nära sammankopplade med varandra och resultatet visar på att sjuk-
sköterskor upplever sig ha stor nytta av ett transkulturellt förhållningssätt då de vårdar 
patienter som inte talar samma språk som de själva gör. Genom transkulturell reflektion 
kan sjuksköterskor försöka förstå de likheter som finns mellan olika kulturer, vilket 



 

15 

även gör det enklare att förstå de bakomliggande skillnaderna kulturer emellan. Med 
dessa kunskaper blir steget mindre för sjuksköterskor att lära sig förstå och vårda pati-
enter som kommer från andra kulturer (Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 2008; Enligt 
Jirwe, Gerrish & Emami, 2010). Att sjuksköterskor kan reflektera över kulturella skill-
nader tillsammans med kollegor visar sig också vara en viktig del i att lära sig möta 
människor från andra kulturer. Detta reflekterande förhållningssätt upplever sjukskö-
terskor hjälper dem i mötet med patienter då de anser att det blir tydligare att se och 
därmed vårda den unika individen bakom kulturen (Jirwe, Gerrish & Emami, 2010). För 
att implementera ett transkulturellt förhållningssätt i vården krävs utbildning och det 
visar sig bland sjuksköterskor att intresset finns för denna typ av utbildningar (Jirwe, 
Gerrish & Emami, 2010; McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013). Att vårda en 
patient med ett annat språk kan också innebära att vårda en person från en annan kultur. 
För att få möjlighet att förstå denna persons språk är det därför viktigt att även kunna 
förstå dennes kultur. Med ett reflekterande förhållningssätt gentemot dessa patienter kan 
möjligheten för förståelse för denna unika individs behov öka. Det är därför viktigt med 
utbildning inom transkulturell vård för att sjuksköterskor lättare ska kunna få förståelse 
för och kunna vårda dessa patienters behov. 

Metoddiskussion 
Metoden för examensarbetet valdes av författarna att hållas inom ramarna för en littera-
turstudie. Denna metod passar bra för få en bild över rådande forskningsläge, inom pro-
blemområdet, där en ny helhet kan framträda genom sammanställning av denna tidigare 
forskning (Axelsson, 2012, ss. 203). 
 
Efter val av område gjorde författarna en pilotsökning för att få en bild över rådande 
forskningsläge och för att finna fler sökord vilka kunde precisera nästa sökning. Pilots-
ökningen resulterade i ett stort och icke-hanterbart resultat. Efter genomgång av titlar 
kunde nya sökord relevanta till syfte väljas. Med dessa sökord inkluderade blev sök-
ningen mer precis och visade ett mer hanterbart resultat. Efter likadana sökningar i både 
CINAHL och PubMed kunde elva vetenskapliga studier väljas att ingå i litteraturstudien 
då dessa beskrev examensarbetets syfte väl. Tio av dessa studier var kvalitativa och en 
studie var kvantitativ.  
 
Författarna hade för avsikt att den forskning som skulle ingå i examensarbetet skulle 
vara uteslutande genomförd i Sverige för att kunna beskriva den svenska populationen 
på bästa vis. Den forskning som stämde bäst med examensarbetets syfte var dock utförd 
i olika länder, varav Danmark, Schweiz, USA, Finland, Sverige, Irak, Irland och Stor-
britannien var representerade. Dessa studier ansågs snarare berika examensarbetet och 
därför sågs det istället som en fördel för examensarbetets syfte att inkludera även dessa, 
då författarna ansåg att syftet kunde beskrivas mer precist med dessa studier inklude-
rade. 
 
Forsberg och Wengström (2015, s. 89) menar att resultatet av vetenskapliga studier 
gjorda i andra länder än Sverige inte går att generalisera till svenska förhållanden. Dock 
ansåg författarna att då de sjuksköterskor som deltagit i studierna har mött och vårdat 
patienter där språkliga hinder förekommer, går detta ändå att generalisera till litteratur-
studiens syfte. 
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Att samtliga vetenskapliga studier var publicerade på engelska kan tänkas ha betydelse 
för hur resultatet har tolkats och översatts av författarna. Spektrumet för när de äldsta 
vetenskapliga studierna skulle vara skrivna var satt till 2008-2018 och detta valdes då 
författarna inte ville ha studier mer än tio år gamla. Författarna valde att exkludera 
studier som beskrev patienter med psykisk ohälsa och patienter med språksvårigheter, 
relaterat till en skada eller sjukdom, då dessa inte ansågs av författarna vara relevanta 
till studiens syfte.  
 
Forsberg och Wengström (2015, s. 130-135) menar att trovärdighet och tillförlitlighet i 
kvalitativa studier går att bedöma genom att exempelvis granska studien om den inne-
fattar perspektivmedvetenhet och dess etiska värde. Vidare menar Forsberg och Weng-
ström att granskning av en studies skall visa på innebördesrikedom och struktur och att 
studien bygger sitt resultat utifrån empirisk förankring. Då författarna till examensar-
betet haft dessa kriterier i åtanke under hela processen anser författarna att tillförlitlig-
heten i examensarbetet är tillfredställande. 
 

Hållbar utveckling 
Som en del av resultatet framkommer det att sjuksköterskor upplever att det kan ta lång 
tid innan en tolk blir tillgänglig för att hjälpa till med att översätta. Enligt socialstyrel-
sen (2016) råder det brist på tolkar i Sverige och det saknas ett samordnande organ som 
har insikt i hur stor tolkbristen generellt är i landet. Med tanke på att det inte finns till-
räckligt många utbildade tolkar för att fylla tolkbehovet är det viktigt att sjuksköterskor 
lär sig prioritera och planera för att bli mer effektiva i möten med tolk. Som Socialsty-
relsen (2016) visar på i sin rapport är det idag en konkurrenssituation vad gäller tolkar 
där landsting konkurrerar med varandra för att få tolkarnas tjänster och tolkarna å sin 
sida väljer helst bort att utföra tolktjänster inom hälso- och sjukvården.  
 
Ur ett hållbarhetsperspektiv ser författarna en möjlighet i att sjuksköterskor och övrig 
hälso- och sjukvårdspersonal kan förbereda sig väl inför tolkmöten för att bli mer effek-
tiva med de få resurser som finns att förfoga över. Exempel på detta kan vara att nöd-
vändig information är insamlad och förberedd i god tid inför tolkmöten. Genom ett så-
dant arbetssätt kan sjuksköterskor skapa sig mer tid att lägga på en mer patientcentrerad 
vård och därmed öka vårdkvaliteten. 
 
SLUTSATSER 
Denna litteraturstudie har beskrivit sjuksköterskors upplevelse av språkliga hinder i 
vårdandet och hur dessa kan påverka vården. Författarnas slutsatser är: 
 
• Kommunikationen är av stor betydelse i vården. Språkliga hinder leder till konse-

kvenser i vårdandet både för sjuksköterskor och patienter. 
• Sjuksköterskors vilja att bygga vårdrelation är viktigt för att lindra lidande och där-

för bör sjuksköterskor visa patienterna att de är villiga att lägga den tid som krävs 
för att bygga vårdrelation trots språkliga hinder. 

• Både formella- och informella tolkar kan hjälpa sjuksköterskor att bygga broar till 
patienterna när språkhinder föreligger. För att sjuksköterskan ska kunna säkerställa 
informationsutbytet och bevara patientsäkerheten är formella tolkar att föredra. 
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• Barn får inte användas som informella tolkar på grund av att ansvaret är stort och 
den förmedlade informationen kan förvrängas.  

• Att reflektera tillsammans med kollegor i transkulturella frågor gör att sjuksköters-
kor lättare kan upprätta vårdrelation med patienter som inte talar samma språk. 

• Utbildning behövs inom området transkulturell vård och transkulturell förhållnings-
sätt för att stödja sjuksköterskor i mötet med patienter där språkliga hinder förelig-
ger. 
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Bilaga 1. Översikt över inkluderade studier i examensarbetet 

Författare, år, titel, 
tidskrift. 

Syfte Metod och urval Resultat 

Pergert, P., Ekblad, S., 
Enskär, K. & Björk, O. 
 
2008. 
 
Bridging obstacles to 
transcultural caring 
relationships. 
 
European Journal Of 
Oncology Nursing. 

Syftet var att få kunskap 
om hur vårdpersonal 
löser de hinder som 
uppstår i transkulturella 
vårdrelationer. 

Kvalitativ studie. Data-
insamling genom fem 
halv-strukturerade in-
tervjuer med sjukskö-
terskor från en pedia-
trisk onkologiavdelning. 
Analys genom kompar-
ativ metod enligt Glaser 
och Strauss. 

Om sjuksköterskan inte 
talar samma språk som 
patienten kan hen an-
vända sig utav icke-
verbal kommunikation. 
Icke-verbal kommuni-
kation kan exempelvis 
innebära beröring, cha-
rader, teckenspråk eller 
text- och bildmateriel. 
Detta ska ses som kom-
plement till den verbala 
kommunikationen och 
kan användas fram tills 
en tolk blir tillgänglig. 

Sharon, M. & Jones, R, 
M. 
 
2008. 
 
Emergency nurses' 
caring experiences with 
Mexican American 
patients. 
 
Journal Of Emergency 
Nursing. 

Syftet var att förstå 
akutsjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
mexikansk-amerikanska 
patienter. 

Kvalitativ studie. Data-
insamling genom inter-
vjuer med 5 ”vita” akut-
sjuksköterskor, från 
mellanvästern i USA, 
som inte talade spanska. 
Kvalitativ dataanalys 
enligt Miles och Hu-
berman. 

Studien visar att när en 
patient inte talar samma 
språk, som sjuksköters-
kan, blir det spontana 
mötet svårare.  
Vissa sjuksköterskor 
känner sig inte bekväma 
i dessa fall och lägger 
därmed mindre tid på 
denna patient. 

Nielsen, B. & Birke-
lund, R. 
 
2009. 
 
Minority ethnic patients 
in the Danish healthcare 
system. 
 
Scandinavian Journal 
Of Caring Sciences. 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskors erfa-
renhet av att vårda pati-
enter från en etnisk 
minoritets bakgrund. 

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk ansats. 
Datainsamlingen bestod 
av intervjuer med fyra 
sjuksköterskor, med 
minst 5 års erfarenhet 
av yrket och observat-
ioner från deras arbets-
plats. Dataanalys ge-
nom beskrivande feno-
menologisk analys 
enligt Malterud. 

Sjuksköterskor utrycker 
att det finns problem 
med att använda patien-
ternas anhöriga som 
tolk då risken finns att 
den anhöriga dels inte 
kan språket tillräckligt 
väl samt att den anhö-
riga inte vill eller kan 
översätta vad som sjuk-
sköterskan sagt då det 
inte alltid anses som 
kulturellt accepterat. 
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Författare, år, titel, 
tidskrift. 

Syfte Metod och urval Resultat 

Jirwe, M., Gerrish, K. 
& Emami, A. 
 
2010. 
 
Student nurses’ experi-
ences of communication 
in cross-cultural care 
encounters. 
 
Scandinavian Journal 
Of Caring Sciences. 

Syftet var att utforska 
sjuksköterskestudenters 
erfarenhet av kommu-
nikation i tvärkulturellt 
vårdande möten. 

Kvalitativ studie. Data-
insamlingen genom 
halv-strukturella inter-
vjuer med 10 stycken 
sjuksköterskor under 
deras sista år av utbild-
ningen. Fem av dessa 
hade svensk bakgrund 
och fem hade en in-
vandrarbakgrund. Data 
analyserades genom 
tematisk analys. 

Att ibland kunna an-
vända närstående som 
tolk kan göra att sjuk-
sköterskan lär känna 
patienten bättre och kan 
öka möjligheterna för 
sjuksköterskan att er-
bjuda likvärdig vård 
trots språkliga hinder. 

McCarthy, J., Cassidy, 
I., Graham, M, M. & 
Tuohy, D. 
 
2013. 
 
Conversations through 
barriers of language an 
interpretation. 
 
British Journal Of 
Nursing. 

Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors erfa-
renheter av språkbarriä-
rer och användning av 
tolkar inom ramen för 
en utvecklande vård-
miljö på Irland. 

Kvalitativ studie. Data-
insamling genom halv-
strukturella intervjuer 
med sju sjuksköters-
testudenter. Dataanaly-
sen bestod av en 
tematisk analys. 

När det föreligger 
språkliga hinder kan 
många sjuksköterskor 
uppleva svårigheter 
med smärtuppskattning. 
Det kan då vara svårt 
för sjuksköterskan att 
förstå hur ont och på 
vilket sätt en patient 
upplever sin smärta. 

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

Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors upp-
fattningar om faktorer 
som bör beaktas vid 
användande av tolk i 
primärsjukvården när 
det gäller vård till im-
migrerade patienter. 

Kvalitativ studie. Data-
insamling genom inter-
vjuer med åtta sjukskö-
terskor som arbetade på 
en vårdcentral i Finland. 
Dataanalysen gjordes 
genom en innehåll-
sanalys med en induktiv 
ansats. 

Studien kom fram till 
att det ibland händer att 
den vårdande relationen 
blir lidande vid tolkan-
vändning. Även att 
använda familj och 
anhöriga som tolk kan 
ses som ett stort etiskt 
problem och kan resul-
tera i inskränkningar på 
patientens integritet. 

Goodman, P., Edge, B. 
& Agazio, J. 
 
2015. 
 
Cultural Awareness. 
 
Journal Of Transcultur-
al Nursing. 

Syftet var att beskriva 
de kulturella faktorer 
som påverkar militär 
omvårdnad av irakiska 
patienter. 

Kvalitativ studie med 
en fenomenologisk 
ansats. Datainsalmingen 
gjordes genom tre fo-
kusgrupper med totalt 
15 deltagare. Dataana-
lysen gjordes genom en 
tematisk analys. 

Att patienter tappar 
mycket av sin delaktig-
het och autonomi då det 
föreligger språkliga 
hinder. Detta på grund 
av att beslut gällande 
vården tas av andra 
personer än patienten 
själv då patienten inte 
fått all den information 
som krävs för att kunna 
göra ett eget och ade-
kvata val. 
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Författare, år, titel, 
tidskrift. 

Syfte Metod och urval Resultat 

Cody, I., Nakamura-
Florez, E. & Lee, Y-M. 
 
2016. 
 
Registered nurses' expe-
riences with caring for 
non-English speaking 
patients. 
 
Applied Nursing  Rese-
arch. 

Syftet var att utforska 
sjuksköterskors erfa-
renheter av att ta hand 
om icke-engelsktalande 
patienter och hur dessa 
erfarenheter påverkar 
deras kliniska praxis. 

Kvalitativ studie. Data-
insamling genom enkät-
intervjuer med 17 sjuk-
sköterskor. Dataanaly-
sen gjordes genom en 
innehållsanalys. 

Många sjuksköterskor 
upplever att när de 
vårdar patienter, som 
talar ett annat språk, 
släpper de deras vanliga 
rutiner och får en mer 
reflekterande hållning 
till patienten vilket gör 
att de utför en mer indi-
vidualiserad vård där de 
anpassar sig mer efter 
den unika patienten. 

Parveen Azam, A. & 
Johnson, S. 
  
2016. 
  
Speaking my patient's 
language: bilingual 
nurses' perspective 
about provision of lan-
guage concordant care 
to patients with limited 
English proficiency. 
 
Journal of advanced 
nursing. 

Syftet var att undersöka 
tvåspråkiga sjukskö-
terskors perspektiv av 
att ge språk-likvärdig 
vård till patienter med 
begränsade engelska-
kunskaper och vilken 
inverkan detta har på 
patienter och sjukskö-
terskor. 

Kvalitativt beskrivande 
studie. Datainsamling 
genom 26 individuella 
djupintervjuer och ge-
nom diskussion i 3 
fokusgrupper. Urvalet 
bestod av 59 sjukskö-
terskor som arbetade på 
akuta sjukhus i England 
och som behärskade 
minst ett språk mer än 
engelska. Dataanalysen 
gjordes genom en tema-
tisk analys. 

Att tillhandahålla språk-
likvärdig vård gjorde att 
patienterna kändes sig 
mer bekväma, lyssnade 
till och gjorde att pati-
enterna fick en bättre 
vårdupplevelse. 
Vissa deltagare tyckte 
att när de talade patien-
tens egna språk kunde 
patienten utveckla ore-
alistiska förväntningar 
på sjuksköterskan, vad 
gäller patientens vård. 

Weber, O., Sulstarova, 
B. & Singy, P. 
 
2016. 
 
Cross-Cultural Com-
munication in Oncolo-
gy: Challenges and 
Training Interests. 
 
Oncology Nursing Fo-
rum. 

Syftet var att undersöka 
onkologi-
sjuksköterskors och 
onkologers svårigheter i 
att ta hand om kulturell 
och språklig olika pati-
enter och att ta reda på 
om intresse finns för 
tvärkulturell träning. 

Kvantitativ tvärsnitts-
studie. Dataanalys ge-
nom statistisk analys 
med två beskrivande 
metoder, frekvensanalys 
och jämförande analys 
och F-testades i EVi-
ews. 108 onkologi-
sjuksköterskor och 44 
onkologer deltog i stu-
dien som baserades på 
ett frågeformulär med 
31 frågor som togs fram 
genom intervjuer. 
  

Studien visar på att det 
finns en stor vilja bland 
vårdpersonalen, 85%, 
att utbilda sig inom vård 
till immigranter vid den 
aktuella avdelningen. 
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Författare, år, titel, 
tidskrift. 

Syfte Metod och urval Resultat 

Hemberg, J, A, V. & 
Vilander, S. 
 
2017. 
 
Cultural and communi-
cative competence in 
the caring relationship 
with patients from an-
other culture. 
 
Scandinavian Journal 
Of Caring Sciences. 

Syftet var att skapa en 
förståelse för mötet 
mellan patient och sjuk-
sköterska när dessa inte 
talar samma språk. 

Kvalitativ studie base-
rad på datainsamling 
från enkätintervjuer 
med åtta sjuksköterskor 
och två vuxna, från en 
annan kultur, som pre-
cis blivit vårdade av 
dessa sjuksköterskor. 
Dataanalysen ge-
nomfördes genom en 
latent innehållsanalys. 

Att sjuksköterskan visar 
empati och mellan-
mänsklig kärlek är av 
stor vikt för att skapa en 
bra grund för god 
kommunikation i den 
vårdande relationen. 
Genom att sjuksköters-
kan visar medlidande 
överför hen en känsla 
av tro och hopp till 
patienten. 
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