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Sammanfattning 
 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att kommunicera med vårdsökande 
personer då ett gemensamt språk saknas. 
Metod: En litteraturöversikt med induktiv ansats baserad på tolv artiklar med 
kvalitativ metod som analyserades med Fribergs femstegsmodell. 
Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudteman; en stor utmaning, tolk som stöd 
och hinder, problemlösande strategier och personlig utveckling. Sjuksköterskor 
upplevde frustration över att inte kunna ge en god vård på grund av språkbarriärer. De 
värderade tolkar som användbara för att möjliggöra kommunikationen. Dock 
användes ibland den vårdsökande personens anhöriga för översättning. Icke-verbal 
kommunikation upplevdes som en bra strategi vid enklare konversationer. Fynden 
visade att det fanns en strävan hos sjuksköterskorna att förstå den vårdsökande 
personen och att öka sin kulturella kompetens.  
Slutsats: Sjuksköterskor upplevde utmaningar när de kommunicerade med 
vårdsökande personer som talade ett annat språk. Det fanns otydliga riktlinjer kring 
användning av tolk. Sjuksköterskor upplevde bristande kunskaper gällande att 
kommunicera då ett gemensamt språk saknas. En personcentrerad vård innebär att 
den vårdsökande personen ska ha möjlighet att vara delaktig i sin vård och att 
sjuksköterskan har en förståelse för dennes individuella behov och värderingar. Mer 
forskning behövs kring vilken typ av utbildning eller verktyg sjuksköterskor kan 
använda sig av för att hantera språkbarriärer. 
 
Nyckelord: personcentrerad vård, yrkesroll, kommunikation, språkbarriär, tolk. 
 



 

 

Summary 
 

Title: When we do not share the same language - A literature review about nurses 
experiences when they care for patients with another spoken language.  
 
Aim: To describe nurses experiences of communicating with patients when they do 
not share the same language.  
Method: A literature review with an inductive approach based on twelve qualitative 
articles analysed with Friberg’s five-steps-model. 
Results: The analysis is presented in four main themes; a major challenge, 
interpreters that are both supportive and obstructive, problem-solving strategies and 
personal development. The nurses felt frustration because they could not give an 
individualized good healthcare because of the language barrier. They valued the 
interpreters, but some nurses used the patients relatives to interpret. Non-verbal 
communication was seen as a good strategy to enable simple conversations. The nurses 
desired to understand the patients and strived to get increased competence about 
different cultures. 
Conclusion: Nurses experienced a major challenge to communicate when there is no 
common language. There are insufficient guidelines about how to use interpreters. 
Nurses experienced a lack of competence when they communicated with people who 
speak another language. In person-centered care the patient should be involved in his 
or hers care and the nurse need to have knowledge about their individual needs and 
values. Further research is necessary about education or tools that nurses can use to 
overcome language barriers.  
 
 
Keywords: person-centered care, professional role, communication, language 
barrier, interpreter. 
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Inledning 

Sjuksköterskans kommunikation är en grundläggande faktor för att etablera kontakt 
och skapa en relation med den vårdsökande personen (Finch, 2005; Saldert, 2014). 
Inom personcentrerad vård ska all omvårdnad genomföras i partnerskap med den 
vårdsökande personen och dess närstående. Sjuksköterskan ska utgå ifrån individens 
personliga berättelse och de ska ömsesidigt visa en öppenhet för varandras kunskaper 
(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017b).  
 
Det finns olika anledningar till varför människor flyttar till ett annat land. Det kan vara 
på grund av flykt eller för att arbeta, bosätta sig, turista, studera eller besöka familj och 
vänner. Dagens hälso- och sjukvård möter flyktingar och migranter som söker vård 
(SOU 2011:48). Sällan delar de ett gemensamt språk med vårdpersonalen vilket kan 
leda till utmaningar (Drew, 2014). Personer som inte talar det lokala språket kan uppge 
missnöje med vården (Probst & Imhof, 2015). 
 
Då ett gemensamt språk saknas bör en tolk användas (SFS 1986:223). Dock råder det 
en brist på antalet tolkar i Sverige (Socialstyrelsen, 2016a) vilket leder till att 
sjuksköterskor kan stå utelämnade med en vårdsökande person som talar ett 
främmande språk. Utifrån författarnas egna erfarenheter upplevs ett vårdmöte mer 
tidskrävande då ett gemensamt språk saknas mellan vårdpersonal och vårdsökande 
person. Vid användning av tolk kan det kännas som att viss information missats och 
att relationen till personen blir distanserad då tolken blir en slags förmedlare. 
 
Frågor som infinner sig är därför: vad innebär det för sjuksköterskor att vårda personer 
då ett gemensamt språk saknas? Hur hanterar de situationer när det inte finns en tolk 
att tillgå? Har de utarbetat strategier för att underlätta och möjliggöra en 
kommunikation över språkbarriärer?  
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Bakgrund 

Multikulturellt samhälle 

Till Sverige har antalet personer som immigrerat ökat de senaste fem åren från 103 
000 personer till 163 000 personer (Statistiska centralbyrån, 2015; Statistiska 
centralbyrån, 2018). Det finns flera orsaker till varför människor söker sig till andra 
länder. Det kan vara på grund av krig, våld och förtryck men också på grund av turism, 
arbete eller besök av familj och vänner (SOU 2011:48). Sverige och andra delar av 
världen har blivit allt mer multikulturellt vilket ställer krav på hälso- och sjukvården 
att ha kunskap om hur olika kulturer kan påverka den vårdsökande personens 
omvårdnad (Darawsheh, Chard & Eklund, 2015; Folkhälsomyndigheten, 2017; Hart & 
Mareno, 2016). 
  
Vårdpersonal har en nyckelroll för att uppnå målet med att optimera invånarnas hälsa. 
En kulturellt anpassad vård kräver att olika professioner har en bred expertis för att 
erbjuda vård med hög kvalitet (Pavlakis & Leondiou, 2014). I ett multikulturellt 
samhälle är mötet mellan vårdpersonal och vårdsökande personer från olika kulturer 
förekommande och sällan delar de ett gemensamt språk. Kommunikationen 
underlättas om vårdpersonalen är kunniga inom flera språk eller om det finns en 
professionell tolk tillgänglig (Ali & Johnson, 2017; Bischoff et al., 2003). Tidigare 
forskning har visat att det finns en risk att det uppstår svårigheter i mötet och att viktig 
information inte når fram till den vårdsökande personen när ett gemensamt språk 
saknas (Claydon-Platt, Manias & Dunning, 2014). 

Lagstöd 

Förvaltningslagen (SFS 1986:223) fastslår att när en myndighet, som hälso- och 
sjukvården, har kontakt med en person som inte behärskar det svenska språket, bör 
myndigheten vid behov ta ansvar för att anlita en tolk. Tolken har som funktion att på 
ett opartiskt sätt översätta allt som uttrycks under ett samtal utan att manipulera dess 
innehåll (Socialstyrelsen, 2016b). En tolk kan säkerställa patientsäkerheten och 
minska risken för potentiella kliniska avvikelser och feltolkningar. Det finns dock ingen 
garanti för att en skyddad yrkestitel innebär en säker tolkning (Flores, Abreu, Barone, 
Bachur & Lin, 2012). I Sverige är tillgången till tolk ett stort problem för de flesta 
landsting/regioner trots att det är en förutsättning för att kunna bedriva en säker 
hälso- och sjukvård då ett gemensamt språk saknas (Socialstyrelsen, 2016a).  
 
Det är inte en självklarhet att använda tolk i vårdmötet när vårdsökande personer talar 
ett annat språk. Det kan upplevas som tidskrävande och vissa tolkar saknar kunskap 
inom omvårdnad (Probst & Imhof, 2015). En förekommande lösning när tolk inte finns 
att tillgå är att använda personens anhöriga eller vänner för översättning (Karliner, 
Jacobs, Chen & Mutha, 2007; Thyli, Athlin & Hedelin, 2007). Dock anses detta inte 
vara lämpligt då översättningen kan påverkas av relationen. Det kan dessutom vara 
svårt att garantera konfidentialitet till den vårdsökande personen (Gerrish, Chau, 
Sobowale & Birks, 2004; Hadziabdic, Heikkilä, Albin & Hjelm, 2011; Socialstyrelsen, 
2015; Suurmond, Lieveld, Wetering, Schouten-van Meeteren, 2017).  
 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) nämner att vården ska främja goda kontakter 
mellan den vårdsökande personen och hälso- och sjukvårdspersonal. Vården ska 
bedrivas och tillgodose personens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Enligt 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Patientlagen (SFS 2014:821 kap. 3) har 



 

3 
 

sjukvårdspersonal en skyldighet att ge adekvat information till den vårdsökande 
personen och dennes närstående. Personen bör få information om sitt hälsotillstånd, 
metoder för undersökningar, vård och behandling samt möjlighet att välja 
behandlingsalternativ. Informationen ska vara anpassad till mottagarens 
förutsättningar gällande ålder, erfarenhet, språkliga bakgrund och mognad. 
Sjuksköterskan har även ett ansvar att säkerställa att mottagaren har förstått den 
information som givits (SFS 2014:821; Socialstyrelsen, 2017). 

Sjuksköterskans kommunikation  

Kommunikation innebär att överföra information till en mottagare vilket förutsätter 
att det finns ett språk eller en kod som informationen kan uttryckas genom 
(Nationalencyklopedin, 2017). Kommunikationen kan ske verbalt genom språk och 
icke-verbalt genom kroppsspråk eller tystnad (Baggens & Sandén, 2014). Det är en 
ständig process som kan ske i medvetenhet men även omedvetet (McCabe & Timmins, 
2015). Den icke-verbala kommunikationen anses ha en betydelsefull roll i mötet med 
vårdsökande personer (Mast, 2007; Timmermann, Uhrenfeldt & Birkelund, 2016). 
Vanligen uppfattas ett ansiktsuttryck, ett visst tonläge, en rynka i pannan, beröring, 
tystnad eller kroppsgester som tydligare information än många ord. Kommunikation 
är även en gemensam process som innebär att göra någon annan delaktig (Eide & Eide, 
2009). 
 
En sjukvård med hög kvalitet kräver en god kommunikation mellan vårdpersonalen 
och den vårdsökande personen (Ali, 2017; Jirwe, Gerrish & Emami, 2010; Tannen, 
2014). I sjuksköterskans yrkesutövning ses kommunikationen som ett viktigt redskap 
(Carlsson & Brämberg-Björk, 2014; Ennis, Happell, Broadbent & Reid-Searl, 2013). 
Det är genom den som sjuksköterskan interagerar med de vårdsökande personerna 
(McCabe & Timmins, 2015). Sjuksköterskans kommunikation ses som professionell 
och ska inkludera den vårdsökande personens egna kunskap och berättelse (Eide & 
Eide, 2009). I kommunikationen ska sjuksköterskan sträva efter att stödja den 
vårdsökande personens hälsa och välbefinnande samt bidra till känslomässigt och 
socialt stöd. Sjuksköterskan ansvarar för att anpassa kommunikationens form och 
innehåll utifrån varje individs behov (Sandberg, 2014). Detta för att möjliggöra 
förmågan till att förstå, komma fram till gemensamma beslut och för att stimulera den 
andres utveckling (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017a). Sjuksköterskans 
kommunikation med den vårdsökande personen kan påverkas av språkliga och 
kulturella skillnader. Sjuksköterskan har en nyckelroll för att stödja den vårdsökande 
personens önskningar och preferenser då denne själv inte kan förmedla dessa 
(Strachan, Kryworuchko, Nouvet, Downar & You, 2018). 

Personcentrerad vård och dess betydelse för kommunikation 

En personcentrerad vård ska ges i partnerskap och innebär att sätta den vårdsökande 
personen i centrum för att skapa förståelse kring dennes perspektiv, individuella 
behov, resurser, värderingar och förväntningar (Edvardsson, 2010; SSF, 2017b). 
Sjuksköterskan ska betrakta den vårdsökande personen som unik, respektera hennes 
rättigheter och bygga upp en förtroendefull relation (McCormack & McCance, 2017). 
Personen ska ses som en erfaren individ snarare än ett objekt med en sjukdom (Mead 
& Bower, 2000). Det kräver en medvetenhet hos varje enskild sjuksköterska om hur de 
bidrar till interaktionen mellan vårdsökande person, anhöriga och hälso- och 
sjukvårdspersonal. Det innebär att aktivt lyssna, bygga förtroende, observera samt 
ställa öppna frågor, riktade frågor och specifikt slutna frågor (McCabe & Timmins, 
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2015). Detta kan resultera i att den vårdsökande personen blir delaktig i diskussioner 
som berör dennes hälsa och sjukvård (Epstein et al., 2015).  
 
Sjuksköterskor behöver kunskap och förmåga att kommunicera samt vara medvetna 
om att perspektiv, värderingar och beteenden kan variera beroende på kultur (Ansuya, 
2012; Debiasi & Sellbeck, 2017; Douglas, et al., 2009; Maier-Lorentz, 2008; Zeynep, 
Burcu, Halime, Imatullah & Sevilay, 2013). En ökad kunskap skulle kunna eliminera 
de hinder som finns för att ge en kulturellt anpassad hälso- och sjukvård (Ansuya, 
2012). Även om kulturella skillnader kan visa sig i språk, normer och värderingar finns 
det hos varje enskild individ ett gemensamt behov av att bli lyssnad på samt bemötas 
med respekt och omsorg (Eide & Eide, 2009). Sjuksköterskor har ett ansvar för att 
erbjuda en personcentrerad vård oavsett personens språkliga kunskaper (Ali & 
Johnson, 2017). 
 
Då ett gemensamt språk saknas finns det en risk för att missförstånd uppstår (Ansuya, 
2012; Roberts, Moss, Wass, Sarangi & Jones, 2005). Bristande kommunikation mellan 
sjuksköterska och vårdsökande person associeras med låg vårdkvalitet och en nedsatt 
säkerhet för personen (Bartlett, Blais, Tamblyn, Clermont & MacGibbon, 2008; Eide 
& Eide, 2009; Leonard, Graham & Bonacum, 2004). Tidigare forskning har identifierat 
flera risker för den vårdsökande personen när ett gemensamt språk saknats, 
exempelvis att sjuksköterskor inte kontrollerade den vårdsökande personens identitet 
innan medicinutdelning eller att personen inte förstått att hen behövde vara 
sängliggande och istället steg upp ur sängen trots att det innebar en stor fallrisk (Van 
Rosse, De Bruijne, Suurmond, Essink-Bot & Wagner, 2016). Sjuksköterskan har ett 
ansvar att värna om den vårdsökande personens behov och rättigheter samt beakta 
personens integritet och självbestämmande i säkerhetsarbetet (SSF, 2017). God 
kommunikation mellan parterna i vårdmötet är således en viktig komponent för att 
upprätthålla en personcentrerad vård (Saldert, 2014). 
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Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att kommunicera med vårdsökande 
personer då ett gemensamt språk saknas. 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt utifrån artiklar med kvalitativ metodik har genomförts. En 
litteraturöversikt handlar om att få en bild av forskningsläget inom ett visst område 
(Forsberg & Wengström, 2016; Friberg, 2017a). En kvalitativ metodik innebär att 
studera personers levda erfarenheter av ett fenomen som vidare analyseras och 
sammanställs i en beskrivande kontext (Henricson & Billhult, 2017; Mårtensson & 
Fridlund, 2017). Då syftet var att beskriva ett fenomen, “sjuksköterskors upplevelser”, 
ansågs artiklar med en kvalitativ metodik vara lämpliga. Litteraturöversikten 
genomfördes med en induktiv ansats. Det innebär att forskaren drar slutsatser utifrån 
observationer av ett fenomen som diskuteras i slutet av forskningsprocessen 
(Henricson, 2017a). Forskaren bör vara så förutsättningslös som möjligt vilket kan 
vara svårt då tidigare kunskapssökning inom området behövde göras för att kunna 
formulera ett syfte och problematisera kunskapsområdet (Priebe & Landström, 2017). 

Urval och datainsamling 

Artiklar samlades in genom sökningar i databaserna CINAHL och MEDLINE. Två 
databaser valdes för att göra en sökning av godtagbar omfattning (Willman, Stoltz & 
Bahtsevani, 2011). CINAHL behandlar forskning inom omvårdnad, fysioterapi och 
arbetsterapi (Karlsson, 2017). MEDLINE anses vara en av de mest kända databaserna 
inom medicin- och omvårdnadsforskning där materialet till övervägande del är skrivet 
på engelska (Karlsson, 2017; Willman et al., 2011). Dessa databaser bedömdes som 
lämpliga att använda för att svara på syftet. I sökningen inkluderades endast artiklar 
med kvalitativ design och som handlade om sjuksköterskors upplevelser. 
Exklusionskriterier specificerades till att artiklarna inte skulle inrikta sig på 
sjuksköterskestudenters upplevelser samt att språkbarriären inte skulle vara orsakad 
av sjukdom eller funktionsnedsättning. Sökningarna gjordes i Advanced Search där 
vissa avgränsningar sattes; artiklarna skulle vara publicerade mellan årtalen 2008–
2017, ha ett abstrakt tillgängligt, vara skrivna på engelska samt vara vetenskapligt 
granskade innan publikation (Henricson, 2017b; Östlundh, 2017).  
 
I datainsamlingen användes olika sökord för att hitta relevanta artiklar som svarade 
på syftet (Karlsson, 2017). Det var sjuksköterskors upplevelser som skulle beskrivas 
vilket resulterade i sökorden nurs*, experience*, perspective*, attitude*, view* och 
opinion*. Även kommunikation var i fokus vilket gav sökordet communication. 
Ytterligare sökord som valdes var: language barrier*, multicultural*, patient*, 
interaction*, healthcare, immigrant*, refugee*, migrant* och asylum seeker*. Vissa av 
orden trunkerades (*) vilket innebär att databasen söker på alla böjningsformer av 
ordet för att möjliggöra fler träffar (Östlundh, 2017). Samtliga sökord kombinerades 
med hjälp av booleska sökoperatorer; AND, NOT och OR, för att kunna använda flera 
sökord i samma sökning (Karlsson, 2017). 
 
Inledningsvis gjordes en helikoptersökning (Bilaga 1) för att få en överblick och ta reda 
på om det var möjligt att hitta tillräckligt många artiklar för att kunna svara på syftet 
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(Friberg, 2017a). Den egentliga litteratursökningen utfördes sedan mellan datumen 
2018-02-02 - 2018-03-14 där fyra sökningar gjordes individuellt i databaserna med 
egna kombinerade sökord. Totalt åtta sökningar genomfördes och sammanställdes 
sedan i en sökmatris (Bilaga 2). Sökningarna resulterade i 526 artiklar och deras titel 
lästes. Då vissa titlar inte var relevanta exkluderades 401 artiklar. Det återstod då 125 
artiklar där abstrakt lästes. Då vissa abstrakt inte svarade på litteraturöversiktens syfte 
exkluderades 59 av 125 artiklar. 66 artiklar återstod varav 13 st var dubbletter vilket 
innebar att det blev 53 artiklar vars resultat lästes i fulltext. 32 av 53 artiklar 
exkluderades på grund av att de inte passade syftet. Det kunde vara artiklar som 
handlade om tvåspråkiga sjuksköterskor eller föräldrars upplevelser av språkbarriärer. 
Det återstod då 21 artiklar som till sist kvalitetsgranskades med det 
granskningsprotokoll som tagits fram av Hälsohögskolans Avdelning för Omvårdnad 
(Bilaga 3). Kravet som sattes var att artikeln skulle godkännas på samtliga fyra punkter 
i del I samt minst sex av åtta punkter i del II. Efter att ha kvalitetsgranskat de 21 
artiklarna återstod tolv artiklar vilka presenteras i en artikelmatris (Bilaga 4). De 
övriga nio artiklarna exkluderades då de inte erhöll tillräcklig poäng på 
granskningsprotokollet. De hade ingen återkoppling från bakgrund gällande teori, 
begrepp eller förhållningssätt i diskussionen och saknade ett etiskt förhållningssätt. De 
inkluderade artiklarna var utförda i olika delar av världen: Australien, Danmark, 
England, Finland, Iran, Irland, Norge och USA. 

Dataanalys 

De tolv artiklarnas innehåll analyserades utifrån Fribergs femstegsmodell (2017b). 
Steg 1 innebar att artiklarna skrevs ut i pappersformat och lästes igenom individuellt 
upprepade gånger med fokus på deras resultat för att bilda en helhetsuppfattning. 
Därefter diskuterades innehållet gemensamt. I steg 2 skrev författarna individuellt ner 
text från studiernas resultat som skulle kunna passa litteraturöversiktens syfte för att 
sedan gemensamt diskutera huvudfynden. Steg 3 var att individuellt, i var sitt 
dokument, förenklat sammanställa varje studies resultat till en översikt. Studiernas 
resultat delades in i teman med hjälp av olika kulörer för att lättare kunna sortera in 
dem. De två dokumenten sammanslogs och bildade en sammanfattning av varje 
studies resultat med text indelad i olika kulörer. Steg 4 innebar att studera studiernas 
likheter och skillnader. De studier som hade liknande material, liknande kulör, fördes 
samman för att skapa nya övergripande teman. Ett nytt dokument skapades där det 
sammanställda resultatet från steg 3 ytterligare delades in i nya teman med hjälp av 
olika kulörer. Steg 5 i analysmodellen innebar att redovisa analysen. De nya temana 
formulerades utifrån de analyserade studierna och presenterades på ett så tydligt sätt 
som möjligt (Friberg, 2017b). Resultatet genererade i fyra huvudteman med 
tillhörande subteman. Exempel på analysprocess kan ses i en analystabell (Bilaga 5). 

Etiska överväganden 

I en litteraturöversikt väcks etiska frågor även om det inte sker någon direktkontakt 

med människor. Vid genomförandet av all forskning ska individens integritet alltid 

skyddas (SFS 1998:204; SFS 2003:460). För att en studie ska klassas som etisk bör 

den handla om väsentliga frågor, ha god vetenskaplig kvalitet, genomföras på ett etiskt 

sätt och godkännas av en etisk kommitté. I litteraturöversikten ingick därför endast 

artiklar som tagit hänsyn till etiska överväganden och blivit godkända av en etisk 

kommitté. I en litteraturstudie krävs ingen granskning av en regional nämnd men det 

finns ändå ett ansvar att undvika att människor utnyttjas, skadas eller såras. Hänsyn 

togs till att författarna inte har full potential för att förstå och göra helt rättvisa 
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bedömningar av de artiklar som ingår. Bristande kunskaper för hur ett examensarbete 

utformas kan innebära risker för feltolkning (Kjellström, 2017). Förförståelse innebär 

att ha kunskap och erfarenheter inom ett ämne innan studien påbörjas (Priebe & 

Landström, 2017). Detta kan påverka den tolkning som görs av resultatet (Persson & 

Sundin, 2017). Författarna tog därför hänsyn till egen förförståelse från tidigare 

verksamhetsförlagd utbildning och timvikariat genom att föra en diskussion kring 
denna. 
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Resultat 

Resultatet presenteras som fyra huvudteman; En stor utmaning, Tolk som stöd och 
hinder, Problemlösande strategier och Strävan efter utveckling. Dessa huvudteman 
omfattar även subteman som presenteras i Tabell 1 och redovisas i löpande text. 
 
Tabell 1. Sammanställning av huvudteman och subteman. 
 

En stor utmaning Tolk som stöd 
och hinder  

Problemlösande 
strategier  

Strävan efter 
utveckling 

Frustrerande att inte 
tala samma språk. 

Tidskrävande möten. 

Osäkerhet i mötet. 

En viktig funktion. 

Begränsningar och 
utmaningar. 

 

Anlita någon annan. 

Egna strategier. 

Vikten av att kunna 
kommunicera. 

Personlig 
utveckling.  

En stor utmaning 

Att kommunicera med vårdsökande personer då ett gemensamt språk saknas är en stor 
utmaning. Det är frustrerande när kommunikationen hindras av språkbarriärer och 
sjuksköterskor känner irritation över att behöva avsätta mer tid för dessa personer. De 
känner sig även osäkra i bemötandet av personer avseende att tillfredsställa kulturella 
och individuella behov när ett gemensamt språk saknas. 

Frustrerande att inte tala samma språk 
Sjuksköterskor upplever det frustrerande att inte kunna tala samma språk som den 
vårdsökande personen (Ali & Watson, 2017; Amiri, Heydari, Nayeri, Vedadhir & 
Kareshki, 2016; Clayton, Isaacs & Ellender, 2016; Coleman & Angosta, 2016; Farley, 
Askew & Kay, 2014; Galinato, Montie, Shuman, Patak & Titler, 2016; Høye & 
Severinsson, 2008; McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013; Nielsen & Birkelund, 
2009). De uttrycker att språkbarriärer hindrar dem från att ge en god och adekvat vård 
(Ali & Watson, 2017; Amiri et al., 2016; Clayton et al., 2016; Coleman & Angosta, 2017; 
Galinato et al., 2016; Høye & Severinsson, 2008; McCarthy et al., 2013). När den 
vårdsökande personen inte kan förmedla sina behov skapas frustration hos 
sjuksköterskorna då det hindrar deras möjlighet att förstå och få en uppfattning om 
individen. De upplever att oförmågan att kommunicera kan skada den vårdsökande 
personens hälsa då de inte har alla förutsättningar för att ge den vård de skulle vilja ge 
(Amiri et al., 2016; Clayton et al., 2016; Galinato et al., 2016; McCarthy et al., 2013).  
 
Det skapar även frustration att inte veta i vilken utsträckning den vårdsökande 
personen förstår sjuksköterskorna (Ali & Watson, 2017; Galinato et al., 2016). De 
upplever att personerna har svårt att förstå instruktioner vid olika undersökningar, att 
fullfölja behandlingar och förstå biverkningar av läkemedel (Ali & Watson, 2017). En 
del sjuksköterskor är frustrerade över att de inte kan förmedla vikten av att de ska 
använda larmet på rätt sätt (Galinato et al., 2016). Andra upplever att de vårdsökande 
personerna ibland inte är medvetna om anledningen till deras bokade besök (Ali & 
Watson, 2017). Sjuksköterskor upplever att de äldre vårdsökande personerna har 
svårare att förstå och påverkas i högre utsträckning av att det inte finns ett gemensamt 
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språk (Ali & Watson, 2017; Nielsen & Birkelund, 2009). Samtidigt upplever andra att 
språkbarriärer även finns hos yngre personer som nyligen migrerat till landet (Ali & 
Watson, 2017). 

Tidskrävande möten 
Sjuksköterskor upplever att det krävs mer tid att kommunicera med vårdsökande 
personer då ett gemensamt språk saknas (Clayton et al., 2016; Coleman & Angosta, 
2016; Ian, Nakamura-Florez & Lee, 2016; Jones, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009). 
Vissa blir irriterade över att behöva avsätta extra tid för att möjliggöra 
kommunikationen (Ian et al., 2016; Nielsen & Birkelund, 2009). De uttrycker att 
språkbarriärer inte bara påverkar den utsatta individen utan också de andra 
vårdsökande personerna på avdelningen. En del upplever att de andra vårdsökande 
personerna får mindre tid när mer tid avsätts till de personer som inte kan språket 
(Jones, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009). Samtidigt upplever andra sjuksköterskor 
att de spenderar mer tid med vårdsökande personer som de kan kommunicera med till 
skillnad från de personer där ett gemensamt språk saknas (Jones, 2008). 

Osäkerhet i mötet 
Det finns en osäkerhet hos sjuksköterskor kring att tillgodose kulturella behov och en 
rädsla för att inte respektera den vårdsökande personens integritet (Amiri et al., 2016; 
Høye & Severinsson, 2008). Vissa känner sig även osäkra kring att möta personer som 
upplevt trauma eller tortyr (Farley et al., 2014). Det upplevs svårt att kommunicera 
med personer från andra kulturer, dock betonas vikten av att försöka efterfråga och 
förstå deras behov och önskningar (Høye & Severinsson, 2008). De tror att kulturella 
olikheter kan påverka kommunikationen men uppfattar språkbarriärer som det 
primära problemet (Ali & Watson, 2017; Farley et al., 2014; Jones, 2008). 
Sjuksköterskor upplever att migranter använder olika uttryck för smärta vilket skapar 
osäkerhet över att inte kunna förstå och tillfredsställa deras fysiska behov (Amiri et al., 
2016; Coleman & Angosta, 2017; Høye & Severinsson, 2008; Nielsen & Birkelund, 
2009). Vissa upplever även att migranter är isolerade och tillbakadragna samt att de 
har en låg tilltro till vårdpersonalen då de inte tar till sig deras rekommendationer 
(Amiri et al., 2016).  

Sjuksköterskor tycker att det är utmanande att kommunicera med den vårdsökande 
personens anhöriga. De upplever att familjen vid kriser använder sig av högljudda 
uttryck och känslor (Høye & Severinsson, 2008). De vårdsökande personernas familjer 
upplevs även bestå av många personer och det blir stressfyllt att utföra sitt arbete i 
sjukhussalar fyllda med familjemedlemmar (Coleman & Angosta, 2016; Høye & 
Severinsson, 2008). Sjuksköterskor känner även en bristande respekt från vissa 
etniska grupper (Høye & Severinsson, 2008) och upplever osäkerhet när männen i 
vissa familjer intar en roll som talesperson där han för sin talan åt kvinnan (Amiri et 
al., 2016; Høye & Severinsson, 2008). 

Tolk som stöd och hinder 

Sjuksköterskor använder tolk och upplever att de fyller en viktig funktion i 
kommunikationen med vårdsökande personer. De brottas med att de är medvetna om 
vikten av att använda tolk men att de av olika anledningar istället använder anhöriga 
och vänner för översättning. Vissa sjuksköterskor begränsar användningen av tolk då 
det är tidskrävande, kostsamt och komplicerat att använda. 
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En viktig funktion 
Sjuksköterskor bekräftar tolkars användbarhet och deras betydelsefulla roll i 
kommunikationen (Ali & Watson, 2017; Farley et al., 2014; Ian et al., 2016; McCarthy 
et al., 2013). Vissa upplever en viss framgång med att använda tolkservice och känner 
sig positiva till att använda tolk (Galinato et al., 2016). En fördel med att använda tolk 
är objektiviteten för att få en sann bild av den vårdsökande personens situation 
(McCarthy et al., 2013). Sjuksköterskor uttrycker att det skulle vara mycket lättare att 
ge vård om det finns tolkar tillgängliga 24 timmar om dygnet (Jones, 2008). Tolk på 
telefon är något sjuksköterskor använder frekvent med positiva upplevelser (Coleman 
& Angosta, 2017). De upplevs som mer lättillgängliga i jämförelse med närvarande 
tolkar som inte alltid finns att tillgå (Galinato et al., 2016). 

Begränsningar och utmaningar 
Vissa sjuksköterskor upplever begränsningar med att använda tolkservice exempelvis 
gällande tillgängligheten (Ali & Watson, 2017; Farley et al., 2014; Galinato et al., 2016). 
De menar att den låga tillgängligheten leder till att tider avbokas eller att vårdtiden för 
inneliggande vårdsökande personer förlängs i onödan (Ali & Watson, 2017). Bristande 
kontinuitet inom tolkservice är något som skapar oro hos sjuksköterskorna (McCarthy 
et al., 2013). Användning av tolkar upplevs även vara tidskrävande och tolkar anses 
inte vara pålitliga (Ali & Watson, 2017; Farley et al., 2014). Sjuksköterskor menar att 
telefontolkar inte är lika bra att använda som en närvarande tolk i sjukhussalen 
(Coleman & Angosta, 2016). Det är komplicerat att använda telefontolkar om den 
vårdsökande personen har nedsatt hörsel eller är kognitivt försämrad (Ali & Watson, 
2017). Det uppstår även en frånvaro av personlig fysisk kontakt och sjuksköterskorna 
blir osäkra om översättningen blir helt korrekt (Jones, 2008). Tolkar har inte alltid 
förståelse för den medicinska terminologin som används inom hälso- och sjukvården 
vilket vissa menar kan leda till missuppfattningar (Ali & Watson, 2017; McCarthy et 
al., 2013). Det är även utmanande att använda tolk när den vårdsökande personens 
konfidentialitet ska behållas (Ali & Watson, 2017).  

Problemlösande strategier 

När sjuksköterskor inte har tillgång till tolk eller själva begränsar användningen av tolk 
tillämpar de istället egna problemlösande strategier för att möjliggöra 
kommunikationen till den vårdsökande personen. Sjuksköterskor kan anlita en kollega 
på avdelningen som har kunskap i det språk personen talar eller be den vårdsökande 
personens familj och vänner översätta. De använder även egna strategier som icke-
verbal kommunikation genom kroppsspråk, bilder och översättningsverktyg. 

Anlita någon annan 
När det inte finns tillgång till tolk efterfrågar sjuksköterskor andra kollegor som har 
kunskap i det språk den vårdsökande personen talar (Ali & Watson, 2017; Høye & 
Severinsson, 2008; Jones, 2008). Även personens familj och vänner används som 
översättare då det inte finns tillgång till tolk (Farley et al., 2014; Galinato et al., 2016; 
Jones, 2008; McCarthy et al., 2013; Nielsen & Birkelund, 2009). Vissa berättar att de 
använder närstående för översättning eftersom de vill begränsa användningen av tolk 
då det är kostsamt för sjukhuset (Nielsen & Birkelund, 2009). Dock upplever 
sjuksköterskor att det är problematiskt att använda närstående eftersom det kan 
äventyra den vårdsökande personens konfidentialitet och säkerhet (Farley et al., 2014). 
De känner sig även osäkra kring hur korrekt översättningen blir (Galinato et al., 2016; 
Jones, 2008; McCarthy et al., 2013). Några sjuksköterskor berättar att de använder de 
vårdsökande personernas barn som tolkar även om det upplevs som opassande. Detta 
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sker främst under nattskiften då det inte finns möjlighet att inkalla en formell tolk 
(Jones, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009). 

Egna strategier 
Sjuksköterskor beskriver egna strategier som olika icke-verbala uttryck för att försöka 
möjliggöra kommunikationen. Dessa uttryck kan vara bilder, teckenspråk, 
kroppsspråk, ansiktsuttryck, bildkort och teckningar (Coleman & Angosta, 2017; 
Farley et al., 2014; Galinato et al., 2016; Hemberg & Vilander, 2017; McCarthy et al., 
2013). Kroppsspråk upplevs som en grundläggande del i kommunikationen och 
bedöms vara en bra strategi att använda vid enklare konversationer (Coleman & 
Angosta, 2017; Galinato et al., 2016; Hemberg & Vilander, 2017). Dock upplevs 
kroppsspråk vid mer komplexa situationer inte lika användbart utan blir istället 
tidskrävande och bristfällig (Galinato et al., 2016). Andra sjuksköterskor lär sig olika 
hälsningsfraser och enklare meningar för att kommunicera och etablera kontakt 
(Farley et al., 2014; Jones, 2008). Google Translate används vid enklare 
konversationer för att översätta ord och meningar, dock vet de inte om sjukhuset 
godkänner detta typ av hjälpmedel. Sjuksköterskor använder också bildkort som är 
bilder med tillhörande beskrivande ord översatta till den vårdsökande personens 
språk. Dessa kan dock skapa förvirring om den vårdsökande personen har nedsatt syn 
eller lässvårigheter. Bildkort finns inte heller tillgängliga för alla att använda som 
verktyg (Galinato et al., 2016). 

Strävan efter utveckling 

Sjuksköterskor uttrycker vikten av att kunna kommunicera för att skapa en trygg 
relation med den vårdsökande personen. De upplever att mötet med personer de inte 
delar ett gemensamt språk med förändrar deras roll som sjuksköterska genom att de 
blir mer uppmärksamma på individers olika behov. De är medvetna om sina bristande 
kunskaper och har en vilja att öka sin kulturella kompetens.  

Vikten av att kunna kommunicera 
En välfungerande kommunikation upplever sjuksköterskorna som nödvändig för att 
skapa en god och trygg vård (Clayton et al., 2016; Hemberg & Vilander, 2017). De 
uttrycker vikten av att bekräfta den vårdsökande personens behov och kulturella 
bakgrund för att ingjuta en trygg relation trots språkbarriärer (Hemberg & Vilander, 
2017; Ian et al., 2016). De är angelägna om att försöka förmedla information så att den 
vårdsökande personen förstår och det finns också en önskan om att kunna förstå 
individen (Coleman & Angosta, 2016; Hemberg & Vilander, 2017; Høye & Severinsson, 
2008). Sjuksköterskorna vill visa att de bryr sig och anstränger sig för att skapa en 
relation (Farley et al., 2014; Hemberg & Vilander, 2017). Även familjen bör inkluderas 
då de kan underlätta kommunikationen och göra den vårdsökande personen trygg 
(Galinato et al., 2016).  

Personlig utveckling 
Sjuksköterskor är positiva till att försöka kommunicera trots språkbarriärer (Farley et 
al., 2014; Hemberg & Vilander, 2017; Ian et al., 2016). De upplever att deras roll som 
sjuksköterska förändras genom att de blir mer uppmärksamma på att se och bekräfta 
olika individers unika behov. De ser sig själva som mer förstående och tålmodiga samt 
att deras kulturella kunskaper ökar (Ian et al., 2016). Samtidigt beskriver vissa 
sjuksköterskor brister hos sig själva gällande kunskap kring kulturella och religiösa 
olikheter (Farley et al., 2014; Høye & Severinsson, 2008). De uttrycker en vilja att öka 
sin kulturella kompetens genom utbildningar för att kunna ge en mer kulturellt 
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anpassad och respektfull vård (Coleman & Angosta, 2017). Det finns också ett ökat 
behov hos vissa att lära sig använda tolkservice mer effektivt då detta anses vara en 
nödvändig färdighet (McCarthy et al., 2013). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuteras begreppen trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. 
Dessa begrepp används för att påvisa hur kvaliteten har säkerställts i 
litteraturöversikten (Henricson, 2017b). 
 
En litteraturöversikt genomfördes då det ger en fördjupad förståelse för en specifik 
fråga eller problem i jämförelse med en empirisk studie (Kristensson, 2014). En 
intervjustudie med sjuksköterskor på en svensk sjukhusavdelning hade däremot 
kunnat ge ett mer aktuellt och överförbart resultat till Sveriges hälso- och sjukvård. 
Dock var detta något som inte valdes på grund av tidsbrist. En induktiv design valdes 
då författarna ville ha ett så öppet sinne som möjligt i sökandet efter kunskap kring 
sjuksköterskors upplevelser och inte färgas av en bakomliggande teori. Artiklar med 
en kvalitativ metod valdes men skulle en kvantitativ metod valts hade det kunnat 
genererat till ett resultat kring statistiska värden eller mätningar (Henricson & Billhult, 
2017). Dessa hade exempelvis kunnat undersöka vilken upplevelse som var vanligast 
bland sjuksköterskorna eller i vilken utsträckning de använde tolk.  
 
Datainsamlingen gjordes i databaser som har fokus på omvårdnad vilket stärker 
resultatets trovärdighet då arbetet var omvårdnadsinriktat (Henricson, 2017b). 
Ytterligare databaser skulle ha kunnat användas för att få en bredare sökning. Dock 
togs beslutet att inte göra detta på grund av tidsbrist samt att de artiklar som hittades 
bedömdes vara av god kvalité. De sjuksköterskor som fanns med i artiklarna var av 
olika kön, åldrar och hade olika lång arbetserfarenhet samt arbetade på olika 
avdelningar exempelvis på operation-, akut- eller intensivvårdsavdelningen. Hade 
urvalet avgränsats till enbart sjuksköterskor som arbetade på en allmänavdelning 
skulle resultatet kunnat se annorlunda ut. Det kan finnas mer utrymme att invänta en 
tolk eller använda egna strategier på en allmänavdelning i jämförelse med en 
akutavdelning där kommunikationen måste ske snabbare och är avgörande för att fatta 
beslut. 
 
Sökningen avgränsades till att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2008–2017. 
Ett längre tidsspann ansågs inte relevant då en önskan fanns om att ha så aktuella 
studier som möjligt för att få en översikt över det aktuella kunskapsläget (Forsberg & 
Wengström, 2016; Kristensson, 2014; Östlundh, 2017). I Sverige sker det även ständiga 
förändringar gällande tillströmningen av migrerande och flyktingar (Statistiska 
centralbyrån, 2015; Statistiska centralbyrån, 2018) vilket skulle kunna tänkas påverka 
artiklarnas innehåll. Den förändrade situationen kring migration och flyktingar är 
något som kan antas kunna appliceras på andra länder.  
 
Det vetenskapliga materialet brukar till övervägande del vara skrivet på engelska. Det 
var därför inte lämpligt att avgränsa till det svenska språket då det oftast inte ger 
tillräckligt bra träffresultat (Östlundh, 2017). Sökningen av resultatartiklar valdes 
därför att avgränsas till engelskt språk. Författarna har goda kunskaper inom det 
engelska språket men har svenska som modersmål. Det finns därför en risk att 
artiklarna kan ha feltolkats och översatts felaktigt (Kjellström, 2017). Olika hjälpmedel 
som Google Translate och lexikon användes för att få en korrekt översättning av vissa 
ord och meningar. Dessa är dock inte heller alltid helt pålitliga. Det var en process att 
hitta rätt sökord och lämpliga kombinationer. Sökningen blev antingen för bred eller 
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för snäv. Författarna tog hjälp av en bibliotekarie som har expertis inom området och 
kan erbjuda handledning i informationssökning samt hjälp med att hitta lämpliga 
sökordskombinationer (Östlundh, 2017). Handledning av bibliotekarie kan stärka 
trovärdigheten (Karlsson, 2017).  
 
Resultatet baserades på tolv vetenskapliga artiklar vilket bedömdes som ett tillräckligt 
stort underlag. Det fanns inga tydliga riktlinjer för hur många artiklar som krävdes för 
att litteraturöversikten skulle kunna genomföras. Det som ansågs viktigt var att de 
inkluderade artiklarna var av god kvalité och av tillräcklig mängd för att sammanställa 
ett relevant resultat (Forsberg & Wengström, 2016; Kristensson, 2014). Resultatets 
trovärdighet och pålitlighet har styrkts av att alla artiklar är publicerade i peer-
reviewed tidskrift (Henricson, 2017b; Östlundh, 2017). Litteraturöversiktens innehåll 
har också kritiskt granskats av utomstående i form av handledare och kurskamrater. 
De har bedömt rimligheten i resultatets beskrivning och teman samt om de svarar på 
syftet vilket stärker pålitligheten (Henricson, 2017b; Mårtensson & Fridlund, 2017).  
 
Artiklarna granskades enligt granskningsprotokollet (Bilaga 3) individuellt och 
jämfördes sedan tillsammans för att stärka pålitligheten (Henricson, 2017b). Det var 
dock enbart de artiklar som fick godkänt vid den individuella granskningen som 
jämfördes tillsammans vilket kan betraktas som en svaghet. Protokollet var enkelt att 
använda men hade inga riktlinjer gällande hur många poäng artikeln skulle ha för att 
anses som godkänd. Författarna valde att inkludera artiklar med minst tio av tolv 
poäng på granskningsprotokollet. Hade gränsen varit lägre skulle artiklarnas kvalitet 
förmodligen minskat. Hade gränsen däremot varit högre skulle artiklarnas kvalitet 
kunna tänkas ökat men det hade inneburit svårigheter att få ihop tillräckligt med 
datamaterial för ett resultat. Tre artiklar erhöll full poäng och resterande nio artiklarna 
hade elva av tolv poäng. De artiklar som inte erhöll full poäng saknade en 
metoddiskussion kopplat till kvalitetssäkringsbegreppen vilket betraktades som en 
svaghet. Dock fanns en kritisk medvetenhet i alla artiklarna där studiernas styrkor och 
svagheter diskuterades. Ett beslut togs att ändå använda dessa artiklar eftersom deras 
resultat var relevanta för litteraturöversiktens syfte. 
 
Fribergs femstegs-analysmodell (2017b) användes för att underlätta 
tillvägagångssättet och säkra kvaliteten på analysen. Analysen av samtliga artiklar 
genomfördes först individuellt och sedan gemensamt då en individuell analys av 
artiklar bidrar till ett mer pålitligt resultat (Forsberg & Wengström, 2016; Henricson, 
2017b). Författarna hade liknande analyser och de två dokumenten sammanslogs. De 
fyra huvudtemana uppstod genom att texten delades in i teman i olika kulörer för att 
hitta likheter och skillnader. Vissa upplevelser passade dock in på flera teman och det 
var utmanande att urskilja vilket tema upplevelsen skulle tillhöra. 
 
Resultatartiklarna beskrev studier genomförda i Australien, Danmark, England, 
Finland, Iran, Irland, Norge och USA. Det finns både kulturella skillnader i länderna 
gällande kommunikation samt olika riktlinjer gällande hälso- och sjukvård och 
användning av tolk. Ett sådant omfång av olika länder kan tänkas påverka resultatets 
överförbarhet. Sökningen av artiklarna skulle ha kunnat begränsats till exempelvis 
Sverige eller Norden vilket hade stärkt överförbarheten gällande resultatets innehåll 
men då det ej fanns tillräckligt med studier kunde detta inte genomföras. Ämnet är 
dock både globalt och aktuellt i de flesta samhällena där kommunikationen försvåras 
till följd av att ett gemensamt språk saknas. Resultatet skulle kunna överföras till andra 
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yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, exempelvis undersköterskor, läkare, 
arbetsterapeuter eller receptionister.  
 
Inför examensarbetet diskuterade författarna sina tidigare erfarenheter kring ämnet 
för att bli medveten om sin förförståelse eftersom det stärker pålitligheten (Henricson, 
2017b). Båda har tidigare erfarenheter av att kommunicera med vårdsökande personer 
då ett gemensamt språk saknas och är positivt inställda till att möta dessa personer. 
Detta kan ha påverkat resultatets analys genom att de positiva upplevelserna 
omedvetet har lyfts fram trots att en diskussion har förts fortlöpande genom arbetet 
om förförståelsen och att förhålla sig objektiva.  
 
Samtliga artiklar var godkända av en etisk kommitté och hade ett etiskt 
förhållningssätt vilket innebär att hänsyn tagits till individers autonomi (Mårtensson 
& Fridlund, 2017). En litteraturöversikt kring språk, kultur och migranter är dock 
något som kan väcka etiska frågor i en tid när samhället floreras av främlingsfientlighet 
och okunskap om andra kulturer. 
 

Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens resultat visade att sjuksköterskors upplevelser av att 
kommunicera med vårdsökande personer då ett gemensamt språk saknas skapade 
utmaningar. Sjuksköterskor upplevde frustration, irritation och osäkerhet. Formella 
tolkar ansågs vara lämpliga att använda men ofta efterfrågade sjuksköterskor 
närstående och vänner för översättning. Icke-verbal kommunikation värderades som 
en bra strategi vid enklare konversationer. Sjuksköterskor uttryckte en strävan efter 
att skapa en trygg relation med de vårdsökande personerna. Det fanns en önskan om 
att vilja förstå och lära sig mer kring bemötande då ett gemensamt språk saknas. 
 
En stor utmaning 
I resultatet upplevde sjuksköterskor utmaningar med hur de vårdsökande personerna 
bemötte dem som vårdpersonal. De uttryckte att vissa etniska grupper hade bristande 
respekt och tilltro till dem. Sjuksköterskor upplevde att vårdsökande personer 
underskattade deras yrke då de ansåg att läkaren var den enda personen som hade 
tillräcklig kompetens (Tay, Ang & Hegney, 2011). I litteraturöversiktens resultat 
menade sjuksköterskor att män i vissa familjer intog en roll som talesperson och förde 
sin talan åt kvinnan vilket skapade osäkerhet. Det kan vara påfrestande att möta 
familjer från andra kulturer där mannen har en auktoritär roll och tar besluten. Det 
kan då vara svårt att bemöta kvinnans individuella behov (Lindsay, Tétrault, Desmaris, 
King & Piérartet, 2014; Watts et al., 2017). 
 
Sjuksköterskor uttryckte att personer från andra länder och kulturer borde anpassa sig 
till det land de migrerar till. De menade att det inte var sjuksköterskans ansvar att 
anpassa sig till deras kulturella och språkliga bakgrund (Hart & Mareno, 2013). Detta 
är dock något som motsäger sjuksköterskans ansvar för att ge en personcentrerad vård. 
Det kan finnas en risk för att sjuksköterskors inställning blir främlingsfientlig när 
kunskap saknas kring hur olika kulturer kan yttra sig och påverka den vårdsökande 
personens beteende. Sjuksköterskor upplevde att uppfattningar kring ohälsa, 
sjukdomar och dess orsaker är något som kan variera mellan olika kulturer (Ansuya, 
2012; Douglas et al., 2009). Detta tror de skulle kunna påverka hur en person söker 
vård och bemöter vårdpersonalen (Ansuya, 2012). I litteraturöversiktens resultat var 
sjuksköterskorna till övervägande del positiva gentemot de vårdsökande personerna. 
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De hade en positiv inställning till att kommunicera trots olika språkliga och kulturella 
bakgrunder. 
 
Det kan finnas en risk för att sjuksköterskors bemötande baseras på stereotypa 
föreställningar om olika kulturer. Samtidigt är respekt grundläggande i alla mänskliga 
relationer, inte minst i sjuksköterskans möte med vårdsökande personer från andra 
kulturer än den lokala. Respektfull vård bygger på att ta hänsyn till den vårdsökande 
personens individuella behov och värderingar vilket kan variera beroende på kultur 
(Entwistle & Watt, 2013; Tavallali, Jirwe & Kabir, 2017). När vårdsökande personer 
med annan kulturell bakgrund än den lokala intervjuades uttryckte de att deras vård 
och behandling blev begränsad på grund av kommunikationsproblem, och att de inte 
kände sig sedda (Dogan, Tschudin, Hot & Özkan, 2009). Det har även beskrivits en 
rädsla hos migranter för att bli illa behandlade eller diskriminerade i vården, något de 
dock inte upplevde när de väl sökte vård (Alpers, 2016).  
 
Tolk som stöd och hinder 
I litteraturöversiktens resultat uttryckte sjuksköterskor ett ökat behov av att lära sig 
använda tolkservice mer effektivt och att tydligare riktlinjer behöver finnas. Detta 
styrks av andra sjuksköterskor som påverkades av att inte ha tydliga riktlinjer och 
policies för en språkanpassad vård. Majoriteten hade otillräcklig kunskap gällande 
språk och tolkningsriktlinjer (Ali & Johnson, 2017). 
 
I resultatet upplevde sjuksköterskorna att tolkar inte var pålitliga och att det fanns en 
oro över att de inte förstod den medicinska terminologin vilket skulle kunna leda till 
missuppfattningar eller att informationen inte översattes korrekt. Detta styrks av 
annan forskning där andra sjuksköterskor menar att tolkar inte alltid har förståelse för 
den medicinska terminologin. De ansåg att det vid användning av tolk var viktigt med 
en tydlig kommunikation med ett vardagligt språk där medicinska termer undveks. Då 
tolkarnas språknivå kunde vara svåra att mäta användes vissa riktlinjer för att säkra 
hur precis översättningen blev; tolkarna skulle inte använda ord som fanns i deras 
inhemska språk under översättningen, och längden samt rytmen skulle vara lika i båda 
språken. Tolken skulle översätta meningarna ord för ord utan att ge några förklaringar 
vilket ansågs vara mer professionellt och tillförlitligt (Eklöf, Hupli & Leino‐Kilpis, 
2015). Minskad användning av medicinsk terminologi ökade den vårdsökande 
personens förståelse vilket i sin tur kunde förbättra vårdrelationen (Wernick et al., 
2016).  
 
Sjuksköterskor upplevde det svårt att kontrollera om tolken faktiskt översatte 
informationen korrekt. Detta gjorde att användningen av formella tolkar ibland 
begränsades och istället användes familjemedlemmar för översättning trots 
medvetenheten om att detta kunde innebära en ökad risk för att informationen skulle 
försvinna i översättningen (Suurmond et al., 2017). En annan anledning till att 
användningen av tolkar begränsades var låg tillgänglighet. Detta hindrade 
sjuksköterskor att boka samma tolk vilket ledde till bristande kontinuitet och 
förtroende (Eklöf et al., 2015; Kale & Syed, 2010). Vikten av att ha samma tolk i 
vårdmötet betonades av sjuksköterskor då det underlättade skapandet av en relation 
mellan alla parter (Tuohy, McCarthy, Cassidy, & Graham, 2008). En personcentrerad 
vård kräver en relation mellan sjuksköterskan och den vårdsökande personen som 
bygger på respekt, värdighet, ömsesidighet och förtroende (McCormack, Karlsson, 
Dewing & Lerdal, 2010). Det upplevdes dock svårt för sjuksköterskor att skapa en 
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relation med personer från olika kulturer då ett gemensamt språk inte delades 
(Pavlakis & Leondiou, 2014). 
 
Det fanns vissa riktlinjer där beslut om att använda tolk baserades på behovet och 
kostnaden för tolkservice. Riktlinjerna gjorde sjuksköterskorna medvetna om 
kostnaden att använda en tolk vilket ledde till att de försökte arbeta så 
kostnadseffektivt som möjligt. De uttryckte dock oro över att vissa vårdsökande 
personer kunde hamna i en ojämlik position då riktlinjerna för att använda tolk inte 
gällde alla typer av migranter (Eklöf et al., 2015). Dock framgick det hos vårdpersonal 
att endast 4% av 453 uttryckte att de inte använde tolk på grund av att det var kostsamt 
för sjukhuset (Kale & Syed, 2010).  
 
Problemlösande strategier 
I litteraturöversiktens resultat använde sjuksköterskor andra kollegor på avdelningen 
som kunde tala den vårdsökande personens språk när det inte fanns tillgång att 
använda en tolk. Möjligheten att kommunicera på den vårdsökande personens språk 
förbättrade dennes erfarenheter av hälso- och sjukvården. Då ett gemensamt språk 
delades var det lättare att känna tillit och den vårdsökande personen kunde lättare 
berätta om sina problem och behov (Ali & Johnson, 2017). Personer med cancer som 
vårdades i hemmet upplevde en lättnad när distriktssköterskan som besökte dem 
kunde tala deras språk (McKenzie, Kwok, Tsang & Moreau, 2015). En personcentrerad 
vård handlar om engagemang, att sträva efter ett delat beslutsfattande samt att 
tillfredsställa individens behov (McCormack et al., 2010). Dock upplevde tvåspråkiga 
sjuksköterskor svårigheter att hinna med sitt eget arbete när de blev tillfrågade att 
tolka åt andra kollegor (Ali & Johnson, 2017). Detta kan även ses i en annan studie där 
sjuksköterskor som var tvåspråkiga kände att de inte hann med sina egna 
arbetsuppgifter då de hade svårt att säga nej när de blev tillfrågade att översätta 
eftersom det var något som uppskattades av resterande kollegor (Patriksson, Berg, 
Nilsson & Wigert, 2017). Det var en risk att använda sjuksköterskor som översättare 
då det kunde leda till en stressfylld och pressad situation att ständigt bli förfrågad om 
att översätta trots att det inte ingick i arbetsuppgifterna (Ali & Johnson, 2017). Den 
personcentrerade vården förutsätter att sjuksköterskan bör ha vissa egenskaper 
exempelvis att vara engagerad i sitt jobb, ha kunskap om olikheter hos personer och ha 
självkännedom (McCormack et al., 2010). 
 
Strävan efter utveckling 
I litteraturöversiktens resultat framgår det att sjuksköterskor upplevde bristande 
kunskaper hos sig själva kring kulturella och religiösa olikheter hos vårdsökande 
personer. Detta är något som kan hindra sjuksköterskor från att ge en kulturellt 
anpassad vård (Ansuya, 2012; Henderson, Barker & Mak, 2016). Vårdpersonal menade 
att teoretisk kunskap om olika kulturer var nyckeln till en djupare förståelse för 
kulturella och religiösa vanor och trosuppfattningar (Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 
2008). För att få en förståelse för hur kultur kunde påverka relationen mellan 
sjuksköterskan och den vårdsökande personen krävdes en personcentrerad vård där 
sjuksköterskan hade kunskap om sin egna kultur men också personen och dess familjs 
kultur (Ansuya, 2012; Hart & Mareno, 2016). Vårdpersonal kunde, genom att ta sig tid 
till att erhålla kunskap om den vårdsökande personens kulturella bakgrund, lättare 
förstå deras mål (Lindsay et al., 2014). Sjuksköterskor upplevde dock att det inte fanns 
tillräckligt med resurser för att lära sig att ge en kulturellt anpassad vård. De uttryckte 
att det var tidskrävande att både hinna utbilda sig om olika kulturer likväl som tiden 
det tog att använda tolkar för att möjliggöra kommunikationen. Sjuksköterskor 
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upplevde att tidigare utbildningar de fått kring kulturella olikheter hade varit 
otillräckliga. Utbildningen gav en stereotypiserad bild av människor istället för att 
bredda perspektivet på människors kulturella olikheter. Vissa sjuksköterskor uttryckte 
även misstro till att en timmes powerpoint-presentation skulle kunna öka deras 
kunskap kring kulturellt bemötande. Vissa var också tveksamma till om det gick att få 
full förståelse för andra människors kulturer om de själva inte tillhörde den kulturen 
(Hart & Mareno, 2013). Sjuksköterskor borde dock utveckla sin kulturella kompetens 
då detta kan leda till ökad tillfredsställelse hos vårdsökande personer. Det kan också 
resultera i att vården blir mer individualiserad vilket är ett kriterium för den 
personcentrerade vården (Govere & Govere, 2016). 
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Slutsatser 

Litteraturöversiktens resultat visade att sjuksköterskor upplever utmaningar när de 
kommunicerar med vårdsökande personer som talar ett annat språk. Det finns otydliga 
riktlinjer kring användning av tolk. Sjuksköterskor har bristande kunskaper gällande 
hur de ska möta personer då ett gemensamt språk saknas mellan parterna. Samtidigt 
upplever sjuksköterskor att deras roll förändras i mötet när ett gemensamt språk 
saknas. De blir mer uppmärksamma på individuella behov och en önskan finns om att 
förstå de vårdsökande personerna. Den personcentrerade vården innebär att den 
vårdsökande personen ska ha möjlighet att vara delaktig i sin vård och att 
sjuksköterskan har en förståelse för dennes individuella behov och värderingar. Mer 
forskning behövs kring vilken typ av utbildning eller verktyg sjuksköterskor kan 
använda för att hantera språkbarriärer. Det behövs också tydligare riktlinjer kring 
användning av tolk för att underlätta sjuksköterskans arbete och garantera den 
vårdsökande personens säkerhet. 
 

Kliniska implikationer 

Kommunikation mellan vårdsökande person och sjuksköterska är nödvändig för att 
skapa en trygg vård som tar hänsyn till personens individuella behov. 
Litteraturöversikten kan bidra till reflektion över egen användning av tolk och vilka 
stöd och hinder det medför vid översättningen. Det kan även inspirera sjuksköterskor 
och annan vårdpersonal att använda problemlösande strategier och icke-verbal 
kommunikation för att hantera språkbarriärer. Litteraturöversikten kan ge en ökad 
kunskap och förståelse för hur andra sjuksköterskor upplever och hanterar vårdmöten 
då ett gemensamt språk saknas. Detta kan leda till en ökad reflektion över egna 
upplevelser och attityder inför att kommunicera med vårdsökande personer som inte 
talar det lokala språket. Litteraturöversikten kan bidra till att sjuksköterskor 
reflekterar över hur språkbarriärer kan påverka förmågan att ge en personcentrerad 
vård.  
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(Kvalitativt syfte – kvalitativ metod) 
 

7. Beskrivs datainsamlingen?                                            Ja                                    Nej 
 

8. Beskrivs dataanalysen?                                                  Ja                                    Nej 
 

9. Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/            Ja                                    Nej 
ställningstagande?                           
                                                   

10. Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp   
(t.ex. tillförlitlighet och trovärdighet) i diskussionen?       Ja                                      Nej 
 

11. Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?                    Ja                                  Nej 
 

12. Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori,                                                            
begrepp eller förhållningssätt i diskussionen                        Ja                                    Nej 

 
 
 
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………. 
 
Om nej, motivera varför: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 
 
 
 



 

 
 

Forskningsmetod (t ex fenomenologi, grounded theory) 
  
…………………………………………………………. 
  
………………………………………………………… 
  
  
Patientkaraktäristika         
Antal……………………                                                                  
Ålder…………………....                                                                  
Man/Kvinna…………….                                                                  
  
  
Granskare sign: ………………………………………………. 
  
Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping 



 

 
 

Bilaga 4. Artikelmatris över inkluderade artiklar 

Författare, tidskrift, 
år & land 

Syfte Design, Metod & Deltagare Resultat Kvalitet & kommentarer 

Ali & Watson.  
 
Journal of Clinical Nursing.  
 
2017, England. 
  

Att undersöka 
sjuksköterskors perspektiv 
på språkbarriärers inverkan 
på vården till personer från 
olika språkliga bakgrunder. 

Kvalitativ:  
Individuella intervjuer och 
fokusgruppsdiskussioner. 

 
59 sjuksköterskor.  

Språkbarriärer är det största hindret för 
att ge en lämplig och effektiv vård. Det 
uppstår svårigheter att förstå instruktioner 
och fullfölja behandlingar. Användning av 
tolk begränsas på grund av låg 
tillgänglighet. De upplever att tolkar ej 
förstår den medicinska terminologin vilket 
kan leda till missförstånd. 

4/4 del I 
8/8 del II  

 

Amiri, Heydari, Nayeri, 
Vedadhir & Kareshki. 
 
Global Journal of Health 
Science.  
 
2016, Iran. 

Att undersöka 
sjukvårdspersonals 
upplevelser av att vårda 
immigranter i Mashhad-
Iran. 

Kvalitativ: 
Djupgående inspelade intervjuer. 
 
7 doktorer och 8 sjuksköterskor. 

Vårdpersonal upplever det svårt att inte 
kunna kommunicera och ge information. 
Det är förvirrande när vårdsökande 
personer uppvisar andra typer av symtom 
och signaler. Immigranter upplevs som 
isolerade och osociala vilket påverkar 
deras kommunikationsförmåga. 
 

4/4 del I 
7/8 del II 
 
Visar på kritisk medvetenhet men har ej med 
kvalitetssäkringsbegrepp i sin diskussion.  

 
Resultatet belyser både läkares och 
sjuksköterskors upplevelser vilket dock kan 
urskiljas. Enbart resultat där det tydligt 
framgick att det är sjuksköterskornas 
upplevelser som belyses användes. 

Clayton, Isaacs & Ellender. 
 
International Journal of 
Nursing Studies. 
 
2016, Australien.   

Att undersöka 
operationssjuksköterskors 
upplevelser av att möta 
vårdsökande personer från 
andra kulturer. 

Kvalitativ:  
Inspelade semistrukturerade 
intervjuer.  
 
14 sjuksköterskor.  

Kommunikationssvårigheter påverkar den 
vårdsökande personens vård och 
sjuksköterskors arbetsatmosfär. 
Språkbarriärer hindrar sjuksköterskors 
möjlighet att skapa en relation. Vissa 
känner sig otillräckliga och har svårt att 
förstå individens behov.  

4/4 del I 
7/8 del II 
 
Visar på kritisk medvetenhet men har ej med 
kvalitetssäkringsbegrepp i sin diskussion.  

 

Coleman & Angost. 
 
Journal of Clinical Nursing.  
 
 2016, USA.  

Att undersöka 
akutsjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
vårdsökande personer och 
deras familjer som har ett 
begränsat engelskt språk.  

Kvalitativ:  
Digitalt inspelade intervjuer. 

  
40 sjuksköterskor.  

Sjuksköterskor använder verbala eller 
icke-verbala verktyg för att kommunicera. 
De betonar vikten av att bygga upp en 
förtroendefull relation vilket är mer 
tidskrävande vid språkbarriärer. Det finns 
både för- och nackdelar med 
tolkanvändning. Sjuksköterskorna vill öka 
sin kulturella kompetens för att ge en 
kulturellt anpassad vård.  

4/4 del I 
8/8 del II 



 

 
 

Farley, Askew & Kay. 
 
Australian Journal of 
Primary Health.  
 
2014, Australien.  

Att undersöka vårdgivares 
upplevelser i primärvården 
av att arbeta med nyanlända 
asylsökande.   

Kvalitativ:  
Fokusgrupper med 
semistrukturerade intervjuer.  
 
20 allmänläkare, 4 sjuksköterskor 
och 11 administratörer.  

Sjuksköterskor känner entusiasm och har 
en vilja att ge den tid som krävs för att 
besvara patientens behov. De upplever att 
tolkservice är viktigt dock tidskrävande 
och svårtillgängligt. De använder anhöriga 
som översättare samt icke-verbal 
kommunikation.  

4/4 del I 
7/8 del II  
 
Visar på kritisk medvetenhet men har ej med 
kvalitetssäkringsbegrepp i sin diskussion.  

 
Enbart resultat där det tydligt framgick att det 
är sjuksköterskornas upplevelser som belyses 
användes. 

Galinato, Montie, Shuman, 
Patak & Titler. 
 
Global Qualitative Nursing 
Research.  
 
2016, USA.  

Att beskriva sjuksköterskors 
uppfattning om deras 
kommunikation med 
människor med begränsat 
engelskt språk och hur larm 
påverkar kommunikationen.  

Kvalitativ:  
Fokusgrupper med ljudinspelade 
semistrukturerade intervjuer. 

  
7 sjuksköterskor.  

Språkbarriärer skapar en unik 
komplexitet. Det är svårt att veta i vilken 
utsträckning de vårdsökande personerna 
talar det lokala språket. Sjuksköterskor 
känner frustration över att inte kunna ge 
en tillfredsställande vård. De använder sig 
av olika verktyg för att kommunicera.  

4/4 del I 
8/8 del II  
 

Hemberg & Vilander. 
 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences.  
 
2017, Finland. 

Att skapa förståelse för 
vårdrelationen mellan 
sjuksköterskor och 
vårdsökande personer när 
dessa inte talar samma 
språk.   

Kvalitativ: 
Intervjuer med öppna frågor. 
 
8 sjuksköterskor och 2 vuxna med 
en annan kulturell bakgrund. 

Sjuksköterskor upplever att de behöver 
vara kreativa i kommunikationen. De 
använder metoder som kroppsspråk, 
gester, ansiktsuttryck och bilder för att 
kommunicera.  

4/4 del I 
7/8 del II 
 
Visar på kritisk medvetenhet men har ej med 
kvalitetssäkringsbegrepp i sin diskussion.  
 
Enbart resultat där det tydligt framgick att det 
är sjuksköterskornas upplevelser som belyses 
användes. 

Hoye & Severinsson 
 
Intensive & Critical Care 
Nursing.  
 
2008, Norge 

Att undersöka 
intensivvårdssjuksköterskors 
perspektiv på deras möten 
med multikulturella familjer 
i intensivvårdsenheter i 
Norge.  

Kvalitativ:  
Fokusgruppsintervjuer 

 
16 sjuksköterskor. 

Det upplevs som stressfyllt och osäkert att 
möta multikulturella familjer. 
Sjuksköterskor känner ett ansvar att 
informera och utreda familjens behov och 
önskningar. I vissa fall använder dem 
tolkar.  

4/4 del I  
7/8 del II 
 
Diskuterar svagheter med studien men har ej 
med kvalitetssäkringsbegrepp. 

 

Ian, Nakamura-Florez & 
Lee. 
 
Applied Nursing Research.  
 
 2016, USA. 

Att undersöka 
sjuksköterskors erfarenheter 
av att vårda icke-engelsk-
talande personer för att 
förstå hur dessa erfarenheter 
påverkar deras kliniska 
arbete. 

Kvalitativ: 
Demografiska frågor följt av öppna 
frågor.  

 
17 sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor har mixade känslor. De 
upplever tacksamhet över erbjuden 
tolkservice. De känner frustration över att 
patientmötet kräver extra tid. Det upplevs 
som viktigt att erbjuda en kulturellt 
anpassad vård.  

4/4 del I  
7/8 del II  
 
Diskuterar svagheter med studien men har ej 
med kvalitetssäkringsbegrepp. 



 

 
 

Jones.  
 
Journal of Emergency 
Nursing.  
 
2008, USA.  

Att förstå 
akutsjuksköterskors 
upplevelse när de vårdar 
mexikansk-amerikanska 
vårdsökande personer. 

Kvalitativ: 
Öppna ostrukturerade intervjuer. 

 
5 sjuksköterskor.  

Sjuksköterskor upplever språkbarriär som 
det största hindret för att ge en kulturellt 
kompetent vård. De uttrycker att om de 
skulle ha en tolk tillgänglig 24/7 skulle 
vården bli bättre. De upplever osäkerhet 
när de använder tolkar över telefon.  

4/4 del I  
7/8 del II 
 
Diskuterar svagheter med studien men har ej 
med kvalitetssäkringsbegrepp. 

McCarthy, Cassidy, Graham 
& Tuohy.  
 
British Journal of Nursing.  
 
2013, Irland. 

Att undersöka 
sjuksköterskors upplevelser 
av att kommunicera med 
människor från olika 
kulturer med fokus på 
språkbarriärer och 
användning av tolk. 

Kvalitativ: 
Öppna frågor och 
semistrukturerade intervjuer. 

 
5 allmän-sjuksköterskor och 2 
psykiatrisjuksköterskor.  

Det är utmanande och obekvämt när 
språkbarriärer hindrar kommunikationen. 
Deltagarna använder strategier som icke-
verbal kommunikation för att övervinna 
språkbarriärerna. Det är en fördel att 
använda tolkar då de bidrar med en 
objektivitet dock har de ej förståelse för 
den medicinska terminologin. 

4/4 del I 
7/8 del II 
 
Diskuterar ej utifrån 
kvalitetssäkringsbegreppen men visar på 
kritisk medvetenhet.  

Nielsen & Birkelund. 
 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences.  
 
2009, Danmark. 

Att undersöka 
sjuksköterskors upplevelser 
av att vårda vårdsökande 
personer från en annan 
etnisk minoritet.  

Kvalitativ: 
Inspelade ostrukturerade 
intervjuer, guide med öppna frågor 
kombinerat med observationer.  

 
4 sjuksköterskor.  

Det upplevs som svårt och tidskrävande att 
kommunicera.  I den äldre patientgruppen 
är språkskillnader mest påtagliga. 
Sjuksköterskor försöker begränsa 
användandet av tolk och efterfrågar istället 
familjemedlemmar även om det anses 
problematiskt. 

4/4 del I  
7/8 del II  
 
Diskuterar ej kvalitetssäkringsbegreppen men 
visar på kritisk medvetenhet. 

 

 
 
 

  



 

 
 

Bilaga 5. Tabell över analysprocess 
Analysenhet Meningsenhet Kod Subtema Huvudtema 
Nurses experience frustration when 
they can’t communicate with their 
patients which in turn resulted in 
inadequate patient care. 

Det skapade problem när 
kommunikationen inte är 
möjlig på grund av 
språkbarriärer. 

Att inte kunna 
kommunicera. 

Frustrerande att inte tala 
samma språk. 

En stor utmaning. 

Nurses felt irritation that the care is 
far more time consuming in cases, 
where the patient does not speak or 
understand the local language. 

Det skapade irritation att det 
krävs mer tid att kommunicera 
med personer när ett 
gemensamt språk ej finns att 
dela. 

Irritation över att 
avsätta mer tid. 

Tidskrävande möten. En stor utmaning. 

The nurses felt a level of uncertainty 
regarding patient exposure. They 
were ambivalent about fulfilling 
cultural expectations. 

De kände sig osäkra och 
ambivalenta att tillgodose 
kulturella behov. 

Osäkerhet att 
tillgodose behov. 

Osäkerhet i mötet. En stor utmaning. 

Nurses had experience of using 
informal and formal interpreters. 
The value of the interpreter in 
facilitating nurse-patient 
communication was evident. Using 
interpreters was seen as helpful and 
necessary. 

Att efterfråga en tolk ansågs 
hjälpfullt och möjliggjorde 
kommunikationen. 

Fördelar med att 
använda tolk. 

En viktig funktion. Tolk som stöd och 
hinder. 

The use of any translator affected the 
care relationship the nurse 
established with the patients. The 
nurses recognized limitations 
associated with the use of 
interpretation services. 

Sjuksköterskorna upplevde 
begränsningar med att 
använda tolk gällande 
tillgänglighet och 
konfidentialitet. 

Nackdelar med att 
använda tolk. 

Begränsningar och 
utmaningar. 

Tolk som stöd och 
hinder. 

In some cases, the nurses engaged 
employees as interpreters. They also 
reflected upon the use of linguistic 
aids to facilitate nurse – family 
interaction. 

När det inte fanns tolkar att 
tillgå efterfrågade 
sjuksköterskor andra på 
avdelningen att tolka. 

Efterfråga andra att 
tolka. 

Anlita någon annan. Problemlösande 
strategier. 



 

 
 

Nonverbal communication was seen 
as an important component of 
assessment. Body language enables 
nurses and patients to communicate 
with each other, even if they do not 
share the same spoken language. 

De använde olika strategier 
som kroppsspråk, bilder och 
teckenspråk för att förklara 
saker. 

Strategier för att 
kommunicera. 

Egna strategier. Problemlösande 
strategier. 

The nurses shared their desire to 
understand their patient and family’s 
needs while wanting to communicate 
important information. 

Sjuksköterskorna hade en vilja 
att förstå de vårdsökande 
personerna för att ge en god 
vård. 

Viljan att skapa 
förståelse. 

Vikten av att kunna 
kommunicera. 

Strävan efter utveckling. 

Some nurses found that their 
experience with patients who don’t 
speak the same language changed 
their overall nursing practice. 

Mötet med vårdsökande 
personer lärde sjuksköterskor 
att bli mer uppmärksamma på 
individuella behov. 

En förändrad 
sjuksköterskeroll. 

Personlig utveckling. Strävan efter utveckling. 

 


