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Sammanfattning  
 
 
I varje kultur spelar kommunikationen en stor roll. Kommunikation är en process som 
både sändare och mottagare deltar i och omfattar såväl verbal som icke- verbala delar. 
En person kan visa känslor och attityder med kroppsliga uttryck om han eller hon inte 
kan använda språket. När det finns en brist i förståelsen mellan patient och vårdare 
kan detta påverka relationen mellan vårdare och patient och därmed också vården av 
patienten. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva faktorer som kan vara 
hindrande i kommunikationen mellan vårdare och patient med annan kulturell 
bakgrund, utifrån vårdare och patient perspektiv. Uppsatsen är litteraturbaserad och 
vetenskapliga artiklar har använts. Sex artiklar har analyserats. I resultatet framkom 
tre teman; Språk som barriär, brist i kunskap om andra kulturer, patientens kulturella 
bakgrund. I diskussionen diskuterar författaren sina fynd och drar slutsatsen att 
vårdgivare behöver mer kunskap och kontinuerlig information om patienternas 
kulturella bakgrund. De behöver också reflektera över hur detta kan påverka 
vårdrelationen. 
Nyckelord: Kultur, kommunikation, verbal, icke- verbal. 
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INLEDNING 
 
 
Många som bor i Sverige är utländska medborgare, födda i ett annat land eller 
invandrare i andra generationen. Olika grupper med olika kulturella bakgrunder har 
inte samma syn på sjukdom och hälsa. För vårdare inom svensk vård är det viktigt 
att ha kunskap om det och att förbereda sig för framtida möten med patienter med 
annan kulturell bakgrund. Dahlén och Gustavsson (2005) skriver att patienter som 
inte kan språket, kan ha svårigheter i kommunikationen med andra människor vilket 
kan medföra problem i mötet med vårdaren. I varje kultur spelar kommunikation en 
stor roll. Kommunikation innebär också att en person kan visa känslor och attityder 
med kroppsliga uttryck om han eller hon inte kan språket, icke- verbal 
kommunikation. Dahlén och Gustavsson skriver vidare att 
kommunikationssvårigheter kan leda till missförstånd mellan patient och vårdare. 
Dessa missförstånd kan leda till att vårdaren felbedömer patientens behov. Som 
någon med annan kulturell bakgrund hade jag i början också svårigheter att 
kommunicera med svenska vårdare. Dessa erfarenheter var orsaken till att jag ville 
fördjupa mig i detta ämnesområde för att öka medvetenheten om kommunikationens 
betydelse i mötet mellan vårdare och patient med en annan kulturell bakgrund. 

BAKGRUND 
 

Kultur 
 
Ordet Kultur kommer från latin/ Culture av cultus/ som betyder odling.  Herlitz 
(1999) skriver att kultur definieras på cirka 200 olika sätt i litteraturen. De senaste 
och i dag mest används definitionerna anger kultur som en typ av gemensam 
livsform. Herlitz skriver vidare att människor med gemensam kultur har gemensam 
världsbild. Enligt Öberg (1997) används ordet kultur i olika sammanhang. 
Författaren förklarar begreppet kultur genom att jämföra det med ett träd. Trädets 
rötter innehåller geografi, ekonomi, historia, demografi, religion och tradition. I 
trädets stam ingår attityder, värderingar, tabun, erfarenheter och perception. Trädets 
krona innehåller språk, gester, könsroll, revir, uppfostran, grupper och hierarkier.  
                       
Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Enligt Barbosa da Silva och Ljungquist 
(2003), innebär begreppet mångkulturellt samhälle, att de som bor i samma värld, 
område eller miljö och som har olika kulturer, olika människosyn och olika 
moraliska uppfattningar, respekterar varandras kulturella identitet och är beredda att 
ha kulturdialog trots sina olikheter. Enligt Hanssen (1998) innebär mångkulturalism 
att man värdesätter sin egen kulturella identitet och sitt kulturella arv, respekterar 
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andra kulturer och värdesätter kulturell mångfald. Författaren skriver vidare att hur 
sjukdomssymptom uppfattas och uttrycks varierar mellan olika kulturer. Hanssen 
menar att hur allvarligt ett sjukdomssymptom uppfattas är beroende av hur patienten 
ger uttryck för sitt lidande. I Skandinavien är det exempelvis vanligt att bita ihop 
tänderna och inte visa att man har ont förrän det absolut är nödvändigt, medan det i 
mellanöstern kulturer, är accepterat att uttrycka lidande på ett tydligare sätt. Enligt 
Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) måste vårdaren ha en 
öppenhet och förståelse i relation med patienten. Författarna skriver vidare att ett 
olämpligt bemötande från vårdpersonal kan orsaka lidande hos patienten. Eriksson 
(1993) beskriver tre former av lidande. Den första formen är livslidande vilket 
innebär att människor idag upplever lidande i livssituationer som har konstant hög 
stressnivå som påverkar hälsoperspektivet. Den andra formen är sjukdomslidande, 
som kan uppstå på grund av sjukdom eller annan ohälsa och en annan form av 
lidande. Den tredje formen är vårdlidande som drabbar patienter på grund av dåligt 
vårdande, utebliven vård vilket ibland beror på bristande kunskap. 
  

 

Kommunikation 
 
 
Att uttrycka sig på ett begripligt sätt är viktigt för att kunna dela känslor med sina 
medmänniskor. Ett syfte med kommunikation i ett vårdsammanhang är att vårdaren 
ska lära känna patienten (Dahlén & Gustavsson, 2005).  Författarna skriver vidare att 
kommunikationssvårigheter inom vården kan leda till följande situationer: 
– Vårdpersonalen förstår invandrarpatienten men denna tror att vårdpersonalen 
missförstår honom/henne.   
- Invandrarpatienten tror att vårdpersonalen har förstått honom/henne men i själva 
verket så missförstår vårdpersonalen invandrarpatienten.  
Kirkevold (1994) skriver om omvårdnadsteoretikern Travelbee, som var intresserad 
av den mellanmänskliga dimensionen av omvårdnad. Enligt Travelbee är 
kommunikation en process som består av fysiologiska och psykologiska aktiviteter. 
Kommunikation kan vara verbal genom att man talar eller skriver om sina tankar 
eller känslor och den kan vara icke- verbal genom att använda kroppsspråk. Gester 
som används i en kommunikation kan bekräfta eller ej bekräfta det som uttalas i 
verbal kommunikation. Därför är det viktigt hur någonting sägs och vilken attityd 
som används i just den situationen. Travelbee menar vidare att kommunikationen är 
effektiv när det finns en riktig förståelse och tolkning av budskapet. Kommunikation 
är en dynamisk process som kan påverka avstånd mellan människor. I vården är det 
viktigt att man förstår hur kommunikation fungerar. Travelbee skriver att 
kommunikation är en av vårdarens viktigaste hjälpmedel och grunden till en 
mellanmänsklig relation. Enligt Hanssen (1998) kan innehållet i ett budskap 
förändras då olika kulturer har olika sätt att kommunicera. Författaren skriver vidare 
att en bra relation mellan vårdare och patient kräver att vårdaren har kunskaper om 
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andra kulturers kommunikationssätt. I mellanmänskliga relationer kan vårdare och 
patient se varandra som unika individer, vilket kräver att vårdaren tolkar patientens 
beteenden och försöker förstå patienten och dennes behov.  
 
Björk Brämberg (2008) skriver att vårdaren bör se patienten som en individ snarare 
än någon med annan kulturell bakgrund. Författaren skriver vidare att en väl 
fungerande kommunikation kräver att det ställs öppna frågor genom dialog mellan 
parterna. Enligt Dahlberg et.al (2003) kan en bra kommunikation och en fungerande 
mellanmänsklig relation mellan vårdare och patient leda till en god vård som kan 
lindra lidande. Författarna skriver vidare att i en vårdrelation mellan vårdare och 
patient, använder vårdaren sina personliga kunskaper och erfarenheter för att få 
tillgång till patienten. Ansvaret för en bra relation mellan vårdare och patient ligger 
alltid hos vårdaren med målet att utveckla en god relation. 
 
 

Icke- verbal kommunikation  
 
 
Människor använder en stor del av sin tid för att kommunicera med varandra både 
verbalt och icke- verbalt. Enligt Stier (2004) är språket relativt och vi använder inte 
bara tal och skrift för kommunikation utan det finns också icke- verbal 
kommunikation. I en icke- verbal kommunikation används kroppsspråket såsom 
ansiktsuttryck, beröring och gester. Icke- verbal kommunikation innebär till exempel 
att en person visar känslor och attityder genom sitt kroppsspråk, vilka kan vara 
positiva eller negativa. Kroppsspråket kan ha stor betydelse i relationen mellan 
patient och vårdare vilket kan leda till en bättre/sämre förståelse mellan patient och 
vårdare. Barbosa da Silva och Ljungquist (2003) skriver att olika kulturer har olika 
sätt att kommunicera icke- verbalt, vilket är viktig kunskap för vårdpersonal i mötet 
med andra kulturer. 
  
Enligt Eide och Eide (1997) är det inte tillräckligt att lyssna på vad den andra parten 
säger, för att uppfatta det verbala budskapet. Det är också viktigt att uppfatta det 
icke- verbala budskapet. Eide och Eide betonar att icke- verbal kommunikation kan 
meddela flera budskap och kan undergräva eller förstärka det verbala. Reaktioner är 
ofta spontana, det kan vara medvetet eller omedvetet och förmedlar ofta något om 
själva relationen, men det skapar grund till förtroende eller misstroende. 

 
Eide och Eide (1997) skriver vidare att icke- verbala signaler avslöjar mer om 
personen själv än den verbala kommunikationen. Med icke- verbal kommunikation 
uttrycks känslor och stämningar så som osäkerhet, oro och ångest. Icke verbal 
kommunikation visar också kroppsliga reaktioner så som smärta och välbefinnande. 
Enligt Hanssen (1998) visar den icke- verbala kommunikationen en mer realistisk 
bild av tankar och känslor än vad orden gör. Författaren påpekar vidare att vi bör 
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vara medvetna om risken för att misstolka det som sker både på det icke- verbala 
planet som på det verbala i mötet med människor från andra kulturer. Hanssen 
(1998) skriver att kroppsspråket är kulturellt bestämt och bara kan uppfattas om det 
sätts in i ett kulturellt sammanhang. Sjuksköterskor bör vara medvetna och ha en 
öppen attityd inför att människors kroppsspråk har olika betydelse. Dahlberg et.al 
(2003) framhåller att en vårdare med öppet vårdandeperspektiv bör ha förmåga att 
kommunicera med patienten såväl verbalt som icke- verbalt. 
 
Ögonkontakt är mycket viktigt i kommunikation mellan människor. Om man tittar 
på en person kan det betyda att man vill skapa kontakt. Det finns stora kulturella 
skillnader i hur man håller ögonkontakt med en annan människa. Sättet att uttrycka 
något med blicken är inlärt och kulturspecifikt (Öberg, 1997). Enligt Vehallen, 
Kerkstra och Bensing (1999) kan vårdaren visa känslor genom ögonkontakt. Enligt 
Hanssen (1998) finns det stora skillnader när det gäller graden och varaktigheten av 
ögonkontakt. I vissa kulturer där ofta fysisk kontakt används, används mycket 
ögonkontakt i kommunikationen. I kulturer där det finns lite fysisk kontakt finns 
också lite ögonkontakt. Det kan ofta ses mellan sydöstasiater där personer sällan ser 
på varandra. Japaner och vietnameser undviker direkt ögonkontakt med personer 
som har högre status. 
 
Huvudrörelser kan förmedla information om åsikter, uppfattningar och känslor. Hur 
kommunikation sker med hjälp av huvudrörelse varierar mellan olika kulturer, 
exempelvis i Europa betyder ”nej” att skaka på huvudet men det i flera östliga 
medelhavsländer och delar av arabvärlden betyder ”ja” (Hanssen, 1998). Enligt 
Vehallen, Kerkstra och Bensing (1999) är huvudrörelse en signal av interaktion 
mellan sändare och mottagare, ett sätt att visa intresse och acceptans eller ej. 
Sjuksköterskan kan använda huvudrörelse för att uppmuntra patienten att tala och 
uttrycka sina känslor.  
 
Leende kan signalera glädje eller gott humör, men det kan också visa känslor som 
sorg, ilska eller förfäran. En vietnames med respekt för andra, för att inte såra eller 
irritera någon i sin omgivning lär sig att inte visa negativa känslor (Herlitz, 1998). 
Leendet kan vara en viktig del för vårdaren i sitt relationsskapande med en patient 
(Vehallen, Kerkstra & Bensing 1999). 
 
Gester är enligt Öberg (1997) ett sätt att komplettera språket. Det finns gester som är 
universala och därför uppfattas de på liknade sätt medan andra gester som har olika 
betydelse tolkas olika i olika kulturer. Enligt Stier (2004) är gester ett sätt att 
kommunicera med hjälp av händerna. Det finns många uppsättningar gester som 
används för att uttrycka olika saker i olika sammanhang.  Hanssen (1998) ger 
exempel på kulturella skillnader i användandet av gester. När det till exempel vinkas 
med handflatan uppåt i Skandinavien betyder det ”kom hit medan det i Vietnam 
innebär att man kallar på en hund. Detta kan uppfattas som en grov kränkning. 
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Sjuksköterskans roll i omvårdnaden 
 
 
Enligt SOSFS (1993:17) är sjuksköterskans uppgift att ” stärka hälsa, förebygga 
sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella 
möjligheter och behov, minska lidande samt att ge möjlighet till en värdig död ” 
(www.sos.se/sos:s). För att en sjuksköterska ska kunna ge god omvårdnad krävs det 
en bra relation mellan sjuksköterska och patient. Relationen ska byggas på 
sjuksköterskans öppenhet, förståelse och respekt för patienten som unik. Det är 
viktigt att anpassa omvårdanden till patientens kulturella värderingar och livsstil och 
undvika kulturella konflikter, vilka kan leda till ett minskat välbefinnande (Dahlberg 
et.al, 2003). Internationell kodex för sjuksköterskor ICN (1973) påtalar också 
sjuksköterskans roll att främja hälsa och förebygga sjukdom. Sjuksköterskans 
uppgift är också att hjälpa patienten framåt i en positiv hälsoutveckling. Dahlberg 
et.al, (2003), menar att om det inte finns en bra vårdrelation mellan sjuksköterska 
och patient kan detta skapa ett vårdlidande. Detta innebär att vårdrelationen utgör 
grunden för ett vårdlidande eller ett välbefinnande. 

Tidigare forskning 

  
Forskning visar att kommunikationen mellan vårdare och patient med annan 
kulturell bakgrund, exempelvis kan påverkas av att man kan olika språk. Björk 
Brämberg (2008) framhåller att personer födda i Sverige visar lägre nivå av ohälsa 
än personer med utländsk bakgrund. Enligt resultatet har patienter som har 
svårigheter att integrera sig i samhället en sämre livssituation än aktiva patienter 
som själv överväger alternativ och gör egna val. Björk Brämberg skriver vidare att 
om en patient är aktiv och delaktig upplever den sig som någon som har rätt att fatta 
egna beslut, vilket är viktigt för att överbygga kommunikationshinder. Det viktigaste 
som framkom i Björk Brämbergs (2008) forskning är att varje patient måste 
behandlas som unik. Bra kommunikation i möten mellan vårdare och patienter 
lyckas om det finns öppenhet och kommunikativ förmåga hos vårdare. Björk 
Brämberg betonar också att vårdpersonal bör lära sig att använda tolk, i första hand 
bör auktoriserad tolk användas. Hadziabdic och Sandström (2006) betonar att vid 
kommunikation mellan personer med olika kulturell bakgrund finns det risk för 
feltolkningar och missförstånd. Cioffi (2003) påpekar att vårdaren har stort ansvar 
för att det ska bli en bra kommunikation med patienter som har ett annat språk, 
genom att använda tolk. Författaren skriver vidare att det är viktigt att vårdgivare är 
medvetna om att olika kulturer kommunicerar på olika sätt. 
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PROBLEMFORMULERING 
 
 
När vårdare och patient kommer från olika kulturer kan kommunikationen tolkas på 
olika sätt. När det finns en brist i förståelsen mellan patient och vårdare kan det 
påverka relationen mellan vårdare och patient och därmed också omvårdnaden av 
patienten. Kommunikationssvårigheter kan leda till missförstånd mellan patient och 
vårdare. Dessa missförstånd kan leda till felbedömning och till att patienten upplever 
lidande. För att kunna ge patienten en fullvärdig vård bör vårdaren ha kunskap om 
såväl icke- verbal som verbal kommunikation och dess betydelse. 

 

SYFTE 
 
 
Beskriva faktorer som kan vara hindrande i kommunikationen mellan vårdare och 
patient med olika kulturell bakgrund, utifrån ett vårdar- och patient perspektiv. 
 

METOD 
 
Denna uppsats är en litteraturbaserad studie och kvalitativa vetenskapliga artiklar 
har analyserats. Enligt Friberg (2006) skapas förståelse för patienten och dennes 
situation med hjälp av kvalitativa metoder. Författaren framhåller också att med 
hjälp av denna metod så fördjupas förståelse för ett fenomen eller ett problem. 
Resultatet av kvalitativ forskning kan användas som hänvisning i vårdarens 
praktiska arbete.  
 

Litteratursökning 
 
Utifrån studiens syfte har jag valt att analysera vetenskapliga artiklar. Sökningen av 
artiklarna gjordes i databaserna CINAHL, EMBASE, MEDLINE och 
OLDMEDLINE. Sökord som används var: Communication, nonverbal, nursing och 
cultural. Jag började sökningen med två sökord, Communication och nonverbal. 
Dessa sökningar gav tillsammans 1054 träffar. Därefter avgränsandes sökning 
genom att lägga till nursing som resulterade i 101 träffar. Sökningen avgränsades 
ytterligare med hjälp av sökordet cultural vilket gav16 träffar. I denna artikelsökning 
valde jag ut fem relevanta artiklar. Därefter fortsatte sökningen i tidsskriften VÅRD 
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I NORDEN med sökorden: kommunikation, icke- verbal och kultur. Från denna 
sökning valdes 12 artiklar. Urvalet gjordes genom att läsa artiklarnas titlar och sedan 
sammanfattningar, då exkluderades 11 artiklar, fyra på grund av att de inte var 
vårdvetenskapliga, sju för att de inte besvarade mitt syfte. En artikel inkluderades 
för denna studie. Totalt har sex artiklar analyserats. 
 Inklusionskriterier vid artikelsökningen var: 
   - vårdvetenskapliga artiklar 
   - publicerade för max 10 år sedan 
   - kvalitativa artiklar 
   - vårdar- och patient perspektiv utifrån studiens syfte 
 
 

Analys 
 
Evans (2003) modell för en dataanalys består av fyra steg. Det första steget innebär 
att samla in artiklar. Det andra steget innebär att läsa studien upprepande gånger och 
identifiera nyckelfynd. I det tredje steget beskrivs hur teman och subteman 
identifieras i varje studie. I det fjärde steget sätts teman ihop för att skapa nya 
övergripande teman.  
 
Först samlades vetenskapliga artiklar in som är beskrivna i litteratursökningen. De 
artiklar som jag har valt ut för analys lästes upprepade gånger för att få en helhet av 
studiens innehåll och handling. Därefter analyserades och tolkades texten utifrån 
mitt syfte. Med en djupgående läsning och analys av artiklarnas resultat markerade 
jag områden som var relevanta för mitt syfte. Det gjordes genom att använda 
färgpennor och stryka under nyckelfynd. Nyckelfynden jämfördes med varandra och 
nyckelfynd med liknande innehåll sammanfördes i teman. Tre teman identifierades; 
språk som barriär, brist i kunskap om andra kulturer och patientens kulturella 
bakgrund. Denna analysmetod passade mitt syfte väl, eftersom syftet var att beskriva 
faktorer som kan vara hindrande i kommunikationen mellan vårdare och patient med 
olika kulturell bakgrund, utifrån ett vårdar- och patient perspektiv. 

 

RESULTAT 
 
Genom analys av artiklarna identifierades följande tre teman; Språk som barriär, 
brist i kunskap om andra kulturer och patientens kulturella bakgrund. Valda citat 
presenteras för att förstärka innebörden i temana.  
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Språk som barriär  
 
 
I flertalet av studierna framkom att vårdarna och patienterna inte förstod varandra 
eftersom det förekom kommunikationshinder mellan dem. Det betyder att det inte 
fanns möjligheter till verbal kommunikation. Patienten kan inte uttrycka sig 
språkligt och det kan leda till en dålig kommunikation mellan patienten och vårdaren 
(Vydelingum, 2005; Hadziabdic & Sandström, 2006; Ozolins & Hjelm, 2003). 
 
Ett stort problem enligt Hadziabdic och Sandström (2006) är att språket är en barriär 
för bra kommunikation mellan vårdare och patient med en annan kulturell 
bakgrund. Språket har stor betydelse för hur en person som är exempelvis flykting 
och bosatt i ett för honom främmande land upplever hälsa, lidande och 
välbefinnande och språkbrister leder till en dålig kommunikation. I Hadziabdic och 
Sandströms studie framkom också att det är frustrerande för vårdare att försöka 
tolka patientens behov när patienten inte kan svenska, vilket kan leda till 
missförstånd och felbedömning. Dessutom framkom att inte kunna språket är ett 
socialt handikapp. Personen som inte kan språket är beroende av tolk, språkbristerna 
kan leda till feltolkning, missförstånd, felbedömning och kulturkrockar.  
 
Följande citat visar att om det inte finns någon möjlighet till verbal kommunikation, 
så kan det hända att vårdaren skriver ett par ord på en papperslapp på det språket 
som patienter talar. Det kan egentligen missuppfattas totalt då patienten kan vara 
analfabet och kan då inte förstå vad det står på lappen. Vidare kan vårdaren 
missuppfatta situationen helt och tro att han egentligen simulerar  (Ozolins & Hjelm, 
2003). Vårdaren beskriver det som:  
 
 I realize that she really didn’t understand what I had written and she got very 
agitated and struck out with her hand. After little while she started gesticulating 
violently with her hands, grabbed at her throat and mimed: “Not good!” My 
immediate thought (regretfully) was that she was exaggerating in an attempt to keep 
her single room. I approached her and took her pulse, to touch her physically to 
soothe her, and to try to understand why she wasn’t feeling good. I realized that she    
wasn’t simulating, she was really not well at all. I was just about to go to get help, 
when she collapsed in the chair and passed out. My judgement was that she had had 
a cardiac arrest, and I called for help... ( Ozolins & Hjelm, 2003, s. 88).  

 
På grund av bristande kommunikation kan det uppstå situationer som kan innebära 
en ökad risk att patienten kommer till skada. Eftersom patienten inte förstår vad som 
händer kan det leda till en situation med konsekvenser i form av exempelvis 
försenad transport till sjukhuset (Ozolins & Hjelm, 2003). Vårdpersonalen beskrev 
det som:  
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Because Maria didn’t understand what we wanted, we decided to move her to the 
stretcher and out into the ambulance as soon as possible. With the aid of gestures 
and much effort, we manage to move her to the stretcher… When se carried her 
down the two steps, she suddenly became very active and grabbed the rail on the 
wall and refused to let go, there were standing with 200 pounds on a stretcher and 
incapable of moving ( Ozolins & Hjelm, 2003 s. 88). 
 

 

Brist i kunskap om andra kulturer     

                                                   
I Vydelingums (2005) studie visas att brist på kunskap om andra kulturer kan vara 
problematiskt. Studien visar att vårdpersonalen hade problem. Patienter undviker 
ögonkontakt och de flesta är dåliga på att tala engelska, detta leder till att 
vårdgivaren har svårt att skapa en bra kommunikation med patienten. Vårdarna har 
svårt att förstå.  De uttryckte det på följande sätt:  
 
 -we don’t understand them. I can’t stand the lack of eye contact, especially from the              
male Asian patients  
 -It’s not just the language”. Even for those who can speak English, I find that they 
are very restrained in expressing their problems. They don’t always want to 
communicate with staff  (Vydelingum, 2005 s.26).   
 
Det nämns i Ozolins och Hjelm (2003) studie att det kan vara viktigt att välja ”rätt” 
tolk. Det innebär att det ibland händer att tolken och patienten som har behov av 
tolkning har någonting som försvårar tolkningen exempelvis bär patienten med sig 
negativa erfarenheter som kan påverka relationen med tolken. Det finns ett fall där 
tolken, som skulle tolka åt en patient, var en serb. Patienten som skulle tolkas åt 
hade för några år sedan under kriget blivit våldtagen av några serber. I det här fallet 
innebar det konfrontationer mellan patienten och tolken.   
 
Vydelingum (2005) förklarar med följande citat varför det finns missuppfattningar 
och dålig kommunikation mellan vårdare och patient när det finns brist på kunskap 
om olika religioner och kulturer och att detta kan leda till felbedömning av hur en 
patient skall vårdas. 
 
The Asian patients have a low pain tolerance, when they`ve got something to be 
done to them. Some patients express their pain quite loudly (Vydelingum, 2005 
s.26). 
 
Ozolins och Hjelm (2003) studie visar också att personalens brist i kunskap om 
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andra kulturer kan leda till missuppfattningar om hur patientens närstående reagerar. 
De kan reagera starkt på något som svensk sjukvård uppfattar som normalt i den 
vardagliga vården. En sjuksköterska beskriver hur sonen reagerade starkt när 
mamman skulle flyttas till en bår.  Sonen reagerade starkt på grund av att om 
patienten transporteras på en bår betyder det i deras kultur att patienten är döende. 
Enligt sonen var patienten tillräckligt stark för att kunna gå själv. 
 
After we examined the mother and were going to lift her on to stretcher the sons 
arrived and asked us to move aside. They thought that the mother could go to the 
stretcher on her own (Ozolins & Hjelm, 2003 s. 86). 
 
I Vydelingums (2005) studie visas att brist på kunskap om andra kulturer kan leda 
till en svårhanterad och besvärlig situation i vårdgivarens arbete. Följande citat visar 
att vårdgivare hade dåligt omdöme om att när en muslimsk patient dör så vill 
anhöriga ta hand om kroppen, vilket dock var felaktigt då en närstående blev riktigt 
upprörd då de såg att patienten inte blev omhändertagen efter dödsfallet.  
 
She had been horrified to find him in bed lying in a pool of vomit. She was very 
distressed as the picture of her son, in such disguisting state in that bad, had been 
haunting ever since. The nursing staff’s comments were that as he was Muslim, they 
did not think they were allowed to touch the body. ”We usually let the family deal 
with the body (Vydelingum, 2005 s.27). 
 
Ozolins och Hjelms (2003) studie visar även att brist i kunskap om andra kulturer 
kan leda till att vårdgivare inte kan förstå reaktioner på en viss händelse. Följande 
citat beskriver hur närstående reagerade väldigt starkt på grund av att de inte fick 
besöka patienten på samma gång. De reagerade starkt när det förklarades för dem att 
andra patienter blir upprörda när det finns för många besökare i rummet. 
 
 
… a young man started to quarrel and said that it was his right to go to his brothers. 
We explained that it was OK to enter nut only one by one since there were other 
patients in the room. The young man now became very irritated and 
threatening…(Ozolins & Hjelm, 2003 s. 89). 
 
Bois (2000) studie visar att vårdgivarens kunskap om att vårda patienter med olika 
kulturell bakgrund är basen för en bra eller dålig kommunikation mellan dem. Dålig 
kunskap kan leda till missförstånd och felbedömning av patientens behov. 
Författaren skriver vidare att vårdare med bristande kunskap om kulturell bakgrund 
oftast har en negativ attityd mot patienter från andra kulturer.  
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Patientens kulturella bakgrund  
 
 
Vydelingum (2005) visar att den kulturella bakgrunden kan utgöra en svårighet för 
god kommunikation. I studien framkom att patienter med Asiatisk bakgrund kan 
upplevas som svåra att undersöka, exempelvis kan asiatiska kvinnor vägra att bli 
undersökta av manliga läkare. Ozolins och Hjelms (2003) studie visar att det kan 
förekomma missuppfattningar då vårdpersonalen har svårt att förstå problem som är 
relaterade till krig och konflikter i patienternas hemland. Författarna framhåller 
exempel där patienten har dåliga upplevelser av just den folkgrupp som tolk, läkare 
eller sjuksköterska tillhör. Studien visar vidare att patienter med Arabisk bakgrund 
kan vid mötet med vårdpersonalen vara högljudda, både patienten och släktingar, 
vilket betraktades av vårdaren som problematiskt. Vårdaren beskrev det som:  
 
On the other hand, the Arab family shouted loudly, sometimes in Swedish, 
sometimes in Arabic, because all the relatives couldn’t be in the patient’s room 
(Ozolins & Hjelm 2003 s. 87).   
 
Vidare framkommer det i Vydelingums (2005) studie att patientens kulturella 
bakgrund kan påverka beslut om att medverka i vårdandet. Nedanstående citat visar 
att kulturell bakgrund kan försvåra vårdandet i relation till exempelvis 
blodtransfusion. 
 
I am from a minority Cristian religion and I can assure you that certain beliefs and 
principles are central and are not negotiable, such as organ transplant and blood 
transfusion. I get a lot of stick and rejection from collegues for my beliefs. 
Especially when we have a patient on the ward that refuses blood transfusion. I can 
understand how some South Asian patients may feel about similar prejudice 
(Vydelingum, 2005 s.26). 
 
Vydelingum (2005)  förklarar även att tron på reinkarnation kan utgöra en svårighet 
i vårdandet av patienten. Att kunna besluta om amputation eller obduktion kan var 
svårt då patientens tro om reinkarnation strider emot detta.  
 
Hindus believe in reincarnation and some have been told quite arroneously that at 
postmortems, parts of the body are cut away and discarded in the bin. There is 
always the fear that if the body is either cremated or buried without all the organs, 
this might affect the reincarnation of the spirit (Vydelingum, 2005 s.26). 
 
Författaren skriver vidare att vårdgivare hela tiden, genom sitt arbete, möter att 
patientens kulturella bakgrund påverkar dennes attityd och dennes syn på patientens 
vardagliga behov. 
 
I find that the patients are very clean and very keen to maintain their cleanliness. 
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Especially the Muslim patients they want to wash regularly. (Vydelingum, 2005 
s.27). 
 
Cioffi (2003) visar i sin studie att om vårdgivarna var bekanta med olika kulturella 
sätt att leva på, så påverkade det kommunikationen i vissa grupper av patienter. 
Följande citat visar att till exempel en kvinna med arabisk bakgrund uttryckte smärta 
högljutt och intensivt medan en kvinna med kinesisk bakgrund inte var så högljudd 
och inte uttryckte sin smärta så intensivt. Sådana skillnader kan påverka vårdandet 
av patienter med annan kulturell bakgrund.   
 
…Chinese women tend to be quiet and not tell you anything. Chinese are so stoic. 
They never scream. Even at the last minute it will be a grunt. You have to be more 
careful of them… monitor them more closel ( Cioffi, 2003 s.303). 
 
 
Dessa skillnader kan leda till att graden av smärta missbedöms vilket kan innebära 
att patienten som inte uttrycker sin smärta högljutt får mindre smärtlindrande medel 
än vad som behövs, eller tvärtom att patienten som uttrycker sin smärta högljutt och 
intensivt får mer smärtlindrande medel än vad som behövs (Cioffi, 2003). 
 
 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 
Syftet var att beskriva faktorer som kan vara hindrande i kommunikationen mellan 
vårdare och patient med olika kulturell bakgrund, utifrån ett vårdar- och patient 
perspektiv. Jag valde kvalitativ metod som är baserad på litteraturstudier av 
kvalitativa vetenskapliga artiklar. I början var det problematiskt att hitta artiklar som 
innehöll material som var lämpliga för min studie eftersom kommunikation är ett 
brett område. För att artiklarna i högre grad skall återspegla samhället av idag, valde 
jag artiklar som var publicerade för senast 10 år sedan. Det var också viktigt att 
artiklarna är kvalitativa. Artiklarnas innehåll har presenterat olika problem och 
synsätt vilket har varit en tillgång i detta arbete. Genom att välja artiklar som handlar 
om olika kulturer har jag försökt belysa kommunikations problem utifrån flera olika 
synsätt. Artiklarna beskriver invandrare från Asien och andra invandrargrupper i 
Sverige, USA och Storbritannien.  

Att vara ensam författare och själv ha en annan kulturell bakgrund än den svenska 
när man skriver ett examensarbete har både för- och nackdelar. En fördel är att jag 
som någon med en annan kulturell bakgrund, förstår dessa problem väl. Nackdelen 
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är att jag inte hade någon medförfattare som jag kunde diskutera uppsatsen med. En 
ytterligare nackdel kan vara att jag som har en annan kulturell bakgrund möjligtvis 
hade lite subjektiv syn på saken. För en som har personliga erfarenheter av ämnet 
kan känslorna göra att man har en subjektiv syn, vilket inte skulle vara fallet med 
någon som inte berörs av ämnet.  

Resultatdiskussion 
 
Ett stort problem som framkom i resultatet är att språkbrister leder till en dålig 
kommunikation mellan patient och vårdare. För vårdare var det en frustrerande 
upplevelse att försöka tolka patientens behov när patienten inte kan språket, 
eftersom det kan leda till missförstånd och felbedömning (Ozolins & Hjelm, 2003). 
Resultatet visar att språket är en viktig del i en kommunikation. Det är viktigt att 
vårdgivare och vårdtagare kan kommunicera, i annat fall med hjälp av tolk. Då 
resultatet visar att många problem uppstår för att vårdaren inte är medveten och inte 
har tillräcklig kunskap om patienternas kulturella bakgrund, anser jag att denna 
kunskap är värdefull. Om vårdare och patient inte talar samma språk kan det 
medföra sämre vård och därmed vårdlidande, anser jag. Enligt Hanssen (1998) bör 
vårdaren kunna tolka patientens beteenden och försöka förstå patienten och dennes 
behov. Detta kräver att vårdaren är medveten om att det finns strategier för hur 
språkbrister kan överträffas. 
 
Hanssen (1998) beskriver att hur patienten uppfattar sjukdomssymptom varierar 
mellan olika kulturer. Författaren påpekar att skillnaden mellan olika kulturer kan 
orsaka missförstånd i kommunikation mellan vårdare och patient. Enligt Hadziabdic 
och Sandström (2006) är miljö, kultur och språk av betydelse hur en person som har 
blivit flykting upplever hälsa lidande och välbefinnande. Utifrån studiens resultat 
anser jag att vårdare som vårdar patienter från andra kulturer bör öka sin kunskap 
om dessa kulturer för att patienten ska kunna uppleva trygghet och välbefinnande. 
Vårdarna bör vara öppna i bemötandet av patienter från andra kulturer och försöka 
förebygga att deras egna värderingar påverkar omvårdnadskvaliteten. I 
vårdutbildningar bör kunskap av att vårda patienter med annan kulturell bakgrund 
utvecklas enligt aktuell forskning. Av annan åsikt är Björk Brämberg (2008) som 
betonar att alla patienter är olika och måste behandlas som individer. Hon skriver 
vidare att ett möte med patienter med invandrarbakgrund inte kräver kunskap om 
kulturell bakgrund. En bra kommunikation bygger på en dialog, ibland med stöd av 
tolk.  
 
Enligt Dahlberg m.fl.(2003) är det viktigt att anpassa omvårdnaden till patientens 
kulturella värderingar och livsstil för att undvika kulturella konflikter eftersom detta 
kan leda till minskat välbefinnande och trygghet i relationen mellan vårdare och 
patient.   Björk Brämberg (2008) betonar att vårdaren bör undvika att generalisera. 
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Alla patienter är inte lika som kommer från samma land. Det betyder i praktiskt 
vårdarbete, att vårdaren måste vara medveten om att varje patient är en individ 
oavsett bakgrund (ibid). 
 
För att förebygga språksvårigheter bör vårdgivare vara flexibla och använda såväl 
verbal som icke-verbal kommunikation. Vårdgivare bör även använda andra 
alternativa möjligheter som till exempel tolk, familjemedlemmar och bilder. 
Författaren skriver att ett bra alternativ att patienter med olika kulturella bakgrund 
vårdas, där det finns möjligheter, av flerspråkiga vårdgivare (Coffie, 2003). Till 
exempel har jag jobbat inom äldreomsorg där det var många patienter som hade en 
annan kulturell bakgrund och ett annat språk. Omvårdnadspersonalen var tvåspråkig, 
detta fungerade bra. Det är ett bra exempel på hur problemet kan överbrygga ett 
mångkulturellt samhälle. 
 
Hanssen (2007) påpekar att använda de anhöriga som tolkar är inte det bästa 
alternativet, då tolkning inte är någon enkel uppgift. Bristande kunskaper om det 
skandinaviska samhället och användning av verbala symboler kan leda till 
feltolkning. Tolkning är inte bara att översätta ord för ord, utan det innebär att 
överföra budskap på ett sätt som gör att det betyder detsamma för en vårdare som för 
patient. Hanssen (2007) skriver vidare att det är bättre att använda professionell tolk. 
Professionell tolk har tystnadsplikt vilket leder till att patienten kan känna en 
trygghet. Vårdare bör i första hand använda professionell tolk, anhöriga endast i 
nödsituation. 
 
Enligt egna erfarenheter utifrån vårdsammanhang, används anhöriga och vänner som 
tolk i stor skala. Det väcker en fråga, varför vårdarna undviker att använda 
professionell tolk. Kanske på grund av bristande kunskap om fördelarna av att 
använda tolk? Kanske beror det på tidsbrist att anskaffa tolk? Det kan också bero på 
att vårdarna inte är vana vid det eller att patienter inte känner sig trygga att prata 
inför en tredje person? Det kan även vara den ekonomiska situationen som 
förhindrar det.  
 
Framtida forskning inom området skulle kunna vara att studera hur sjuksköterskor 
upplever att kommunicera med patienter genom tolk. 

 

Praktiska implikationer  
 
 
Ur presenterade resultat har följande implikationer framtagits. För att vårdaren ska 
kunna ge en bra vård och kunna ha en bra relation i kommunikationen till patienten 
med en annan kulturell bakgrund kan några av följande råd vara av värde. Alltså, hur 
vårdaren ska bemöta denna patient.  
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– Vara medveten om att språket har stor betydelse för en person bosatt i ett för 
honom främmande land.  
 
– Vara medveten om att språkbrister kan leda till en dålig kommunikation. 
 
– Använda auktoriserad tolk. 
 
– Använda bild och tecken som hjälpmedel. 
 
– Öka kunskapen om andra kulturer.  
 
– Vara medveten att om patienter med annan kultur har olika synsätt på vård, 
lidande, smärta o.s.v.  
  
– Vara medveten om att icke- verbal kommunikation har en viktig plats i 
kommunikationen mellan vårdare och patient.  
 
- Individanpassa informationen. 
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Bilaga 1 

Översikt av analyserad litteratur (artiklar, rapporter m.m.) 
 
 

 Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat 

Titel:. Nurses` experiences in caring for patients 
from different cultural backgrounds 
Författare: Boi, S 
 Tidskrift:  Nursing Times Research 2000; 
5; 382 
Årtal: 2000 

Patient och 
Vårdgivareperspektiv 
 

Problem: I denna studie beskrivs 
problemet att vårda patienter med 
olik kulturell bakgrund. 
Syfte: Att beskriva vårgivarens 
erfarenhet vid vården av patienter 
med annan kulturell bakgrund. 
 

Kvalitativ metod, 
intervju 

Resultatet i denna studie presenteras i fyra 
kategorier: 
- Språk som barier  
- Diskrimination 
- Etnocentrism  
- Sjuksköterskas attityd 

Titel: Communicating with culturally and 
linguistically diverse patients in acute care 
setting: nurses experiences. 
Författare: Cioffi, J.  
Tidskrift: International Journal of Nursing 
Studies 
Årtal: 2003 
 

Vårdgivareperspektiv 
 

Problem: Svårighet i 
kommunikation med patienter 
med olika kulturell bakgrund. 
Syfte: Att beskriva 
sjuksköterskans erfarenhet att 
kommunicera med patienter i ett 
multikulturellt samhälle 

Kvalitativ 
studie 
- intervjuer 

I studie beskriver att för en lämplig vård bör 
används tolk, utnyttjas flerspråkiga medarbetare, 
anhöriga, bilder, tecken- och kroppsspråk 
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Titel: Nurses’ experiences of problematic 
situations with migrants in emergency care in 
Sweden. 
Författare: Ozolins, L-L 
Hjelm, K 
Tidskrift: Clinical Effectiveness in Nursing 
Årtal: 2003 
 

Vårdgivareperspektiv 
 

Problem: Mötet mellan vårdgivare 
och patient kan påverkas av olika 
faktorer så som kulturell bakgrund. 
Det kan leda till sämre vård av 
patienten.   
Syfte: Att beskriva 
sjuksköterskornas möten med 
invandrarpatienter . 

Kvalitativ studie, 
intervju. 

Resultaten presenterades i  
följande huvudkategorier med subkategori: 
- Svårigheter relaterat till ett annorlunda beteende 
- Språkbarriärer 
- Svårigheter relaterat till kontakt med anhöriga 
- Könsrelaterade svårigheter  
- Upplevelse av hotfulla situationer 
- Organisations- 
svårigheter 
- Svårigheter relaterat till användning av 
naturläkemedel 
- Patientens erfarenheter av våld 
 

Titel:. Nurses’ expiriences of caring for 
South Asian minority ethnic patients in a 
general hospital in England. 
Författare:  Vydelingum, V 
Tidskrift:  Nursing Inquiry 
Årtal: 2005 

Vårdgivareperspektiv Problem: vårdgivarens 
upplevelser minoriteter i 
huvudsjukhuset i England.  
Syfte: Att studera vårdgivarens 
upplevelser vid mötet 

Kvalitativ 
metod,   
Studien har 
genomförts 
genom att 
intervjuer. 

I resultaten framkom följande teman:  
- Ändringar i servicen  
- Falsk kännedom om jämlikhet  
- Begränsad kunskap om kultur  
- Beskyllningsoffer  
- Värdering av anhöriga  
- Förnekande av rasism  
- Etnocentrism 
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Titel: Äldre bosniska personers hälsa, 
lidande och välbefinnande analyserade av 
livsberättelser 
Författare: Hadziabdic, E. Sandström, A. S. 
Tidskrift: Vård i Norden  
Årtal: 2006 
 

Patient perspektiv 
 

Problem: I denna rapport 
beskrivs hur äldre bosniska 
patienter är beroenden av 
personalen när de söker vård- 
Hur gestaltar sig livsberättelser 
utifrån vårdvetenskapens 
ontologiska antaganden hälsa? 
Om dessa kunskaper bidrar till 
ökad förståelse av äldre 
invandrarpatienter. 
Syfte: beskriva hälsa, lidande 
och välbefinnande bland 
bosniska invandrare. 

Kvalitativ 
studie 
- intervjuer 

Resultatet presenterades i tre kategorier:  
- Kulturblind 
- Kulturmedveten 
- Kultursökare 

Titel: Communicating With Patients: What 
Happens in Practice? 
Författare: Roberts, L. Bucksey, J. S. 
Tidskrift: Physical Therapy 
Årtal: 2007 
 

Vårdgivareperspektiv 
 

Problem: Vad händer egentligen i 
praktiken när det gäller 
kommunikationen med patienter. 
Syfte: Att göra en undersökning om 
hur mycket innehåller och allmän 
förekomst om verbal och icke verbal 
kommunikation hos patienter med 
ryggsmärtor och sjukgymnaster. 

Kvalitativ studie 
- intervjuer 

Vårdgivaren spenderade dubbelt så mycket tid med att 
prata än vad patienter gjorde..  52 % av den tiden var 
användandet av verbala kommunikationen. Det mesta 
av icke verbala kommunikationen var berörda av 
sjukgymnaster 54 % och ögonkontakt av patienter 84 
%. 
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