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hälsa 
Syftet: Ur ett patientperspektiv beskriva faktorer som påverkar kommunikationen mellan 
sjuksköterska och patient från olika kulturer.  
Metod: Litteraturstudie där fjorton artiklar från olika länder har analyserats.  I studierna har 
patienter och tolkar intervjuats om sina upplevelser och erfarenheter av vården. Resultat: 
Studien visade hur patienter med olika kulturell bakgrund i olika länder upplevde olika 
problem vid vårdvistelse på grund av att inte tala samma språk som vårdgivaren. 
Språkbarriärer bidrar till en ofullständig kommunikation. Användande av tolk, både 
professionell och icke-professionell, det vill säga vän eller familjmedlem som tolk, kan skapa 
problem. Andra faktorer som bidrog till att försvåra kommunikationen var olikheter i kultur 
och kulturella begrepp om hälsa och sjukdom. Slutsats: Kommunikationsbarriärer mellan 
sjuksköterska och invandrarpatienter upplevdes som ett stort hinder i samband med en 
vårdvistelse. Språkbarriären hindrade att förmedla hälsoinformation. Patienter med en annan 
kultur än svensk kände sig missnöjda och upplevde missuppfattningar, detta ledde till en 
försämrad omvårdnadskvalité och patienterna undvek att ta kontakt med sjukvården. Att inte 
kunna kommunicera kunde även leda till depression för en invandrarpatient. En professionell 
tolk bör anlitas i första hand. Det är även viktigt att sjuksköterskor har kulturell kompetens 
och nödvändig kunskap för att kunna möta patienter från andra kulturer. 
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Aim:   The purpose of this literature study was to describe factors that affect communication 
between nurses and patients from different cultures from a patient perspective. 
Method:  Fourteen studies from different countries were analyzed where researchers 
interviewed patients and some interpreter and presented their experiences in care.  
Findings: The study demonstrated how patients with different cultural backgrounds in 
different countries experienced different problems in care due to not speak the same language 
as the caregiver. Lack of language barrier - communications, both professional interpreters 
and family members as interpreters may create problems, culture and cultural concepts of 
health and illness. Conclusion:  Ccommunications barriers between nurses and immigrant 
patients were seen as a major obstacle in the context of a nursing residence and if possible, 
hire a professional interpreter. The language barrier prevented to convey health 
information.  Patients with a different culture felt dissatisfied and experienced 
misconceptions; this led to the deterioration of nursing quality and patient avoided contact 
with medical services. Not being able to communicate could also lead to depression for 
immigrant patients. It is important that nurses have cultural competence and skills necessary 
to meet patients from other cultures. 
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INLEDNING 
 
Sverige är idag ett multikulturellt och multietniskt samhälle och med en vårdsituation som 
innebär att sjuksköterskor behöver skaffa sig mer kunskaper om olika kulturer. Var tionde 
person över 65 år är född utanför Sverige (Socialstyrelsen, 2011). Av litteraturen framgår att 
invandrare som kommer från länder utanför Europa har tre till fyra gånger sämre hälsa än 
svenskar (Björngren Cuadra 2010; Statens folkhälsorapport, 2009) I Socialstyrelsens rapport 
(2004) anges att en del invandrare har sämre självskattad hälsa när de kommer till Sverige. 
Detta kan till bero på social utsatthet och diskriminering. För ett meningsfullt möte mellan 
sjuksköterska och patient från annan kultur är det viktigt att sjukvårdpersonal har kulturell 
kompetens så att de förstår varandra (Hanssen, 1998).  
 
Kommunikation är ett viktigt verktyg i mötet mellan vårdgivare och vårdtagare. Studier har 
visat att en god omvårdnad innebär ett möte, där kommunikation, förståelse och respekt är 
tydliga. Om ett gemensamt språk saknas i ett möte inom vården uppstår lätt missförstånd. En 
sjuksköterskas uppgift är att ge god omvårdnad. Hon bör ta hänsyn till patientens behov 
genom att visa sympati, ha tilltro, visa intresse, känna engagemang och stödja patienten, vara 
närvarande och visa kärleksfullhet. Sjuksköterskan är ansvarig för att ge god omvårdnad 
(Norberg, Engström & Nilsson, 1994). Det är viktigt för en vårdpersonal att se sin roll som 
vårdgivare i mötet med patienten för att kunna ge och ta emot budskap (Taloyan, 2008).  
 
 Ett flertal studier r visar att vårdpersonal upplever svårigheter vid möte med patienter med 
annan kulturell bakgrund än sin egen (Eide & Eide, 2009). I praktiken får ofta patientens barn 
eller anhörig agera som tolk. Då den som tolkar har en annan kulturell bakgrund än patienten 
kan detta komplicera situationen och patienten kan känna sig utsatt och ensam (a. a.). 
 
Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag mött patienter som inte kunnat tala 
svenska. Det har medfört att jag har insett vikten av en förståelse i kommunikation mellan 
patienter och vårdgivare och vikten av kulturell kunskap om patienter från andra kulturer än 
vårdgivarens egen. Att förstå kulturella skillnader är nyckeln till en framgångsrik 
transkulturell omvårdnad (Wilkins, 1993). 
 

 

BAKGRUND 

Förhållanden i dagens Sverige. 
 
 I början av 1950- och 1960-talet ökade invandringen till Sverige från nordiska länder och 
Central- och Sydeuropa (Statistiska centralbyrån, 2009). Under 1970-och 1980 har 
invandringen ändrat karaktär. Tidigare kom många flyktingar från autokratiernas 
Latinamerika och den islamiska revolutionens Iran till Sverige (Socialstyrelsen, 2009). 
Flyktinginvandringen och den därtill hörande inflyttningen av nära anhöriga har ökat sedan 
1980-talet. (a. a.). Under 1990 och 2000-talet har ännu fler invandrare kommit till Sverige 
från Jugoslavien, Sovjetunionen, och från inbördeskrigens Irakoch Somalia (a. a.). 
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En del flyttar till Sverige med anledning av en gynnsam arbetsmarknad i Sverige eller för att 
studera på universitet. Sverige blev medlem i EU år 1995 och detta gjorde det lättare för 
medborgare inom EU att flytta och arbeta i andra länder inom Europa (a.a.). Sverige har en 
immigrationspolitik som har bidragit till en ökning av asylsökande. Ungefär sex procent av 
den svenska befolkningen har en förälder med utländsk bakgrund (a.a.). När det gäller 
hälsosituationen i Sverige visar Statistiska centralbyrån (2009) att det bland invandrare finns 
fler kvinnor som är sjuka jämfört med män. I Sverige har alla lika rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter att få vård och omvårdnad (Raadu, 2010).  
 

Kommunikation 
 
Inom vården sker möten mellan sjusköterskor och patienter från olika länder. Ett möte med en 
patient från en annan kultur kräver särskild iakttagelse och ett särskilt sätt att kommunicera 
för att ta reda på vilket omvårdnadsbehov som finns. Vårdpersonalens observation och 
bedömning ligger till grund för fortsatt vård och omsorg (Eide & Eide 2010). 
 
Kommunikation delas in i två olika typer, verbal kommunikation, det vi säger med ord och 
icke-verbal kommunikation som uttrycks med kropp och minspel. Kommunikation betyder 
även att utbyta ett budskap mellan två eller flera personer. När ett budskap utbyts delas tankar 
och känslor med den andra personen. Då är det viktigt att kunna uttrycka sig på ett förståeligt 
sätt (a. a.). Enqvist och Bengtsson (2005) poängterar att känslor smittar och människor har 
stor förmåga att påverka varandra på olika sätt. Hanssen (1998) skriver att en 
kommunikationssvårighet kan uppstå när en vårdgivare och en patient har olika kulturer. 
Olika kulturer har sina egna sätt att kommunicera (a.a.). Kommunikationshinder kan bidra till 
en upplevelse av en negativ attityd mellan en vårdgivare och en vårdtagare. Verbal eller icke- 
verbal kommunikationen är en central del i omvårdnaden. En ömsesidig förståelse i 
kommunikationen är basen för att ge bästa omvårdnad (Hjelm, Bard, Nyberg & Apelqvist, 
2005). 
 
 

Verbal kommunikation 
 
Med verbal kommunikation uttrycker patient och sjuksköterska sina tankar, känslor och 
upplevelser av sin bild av sjukdomen eller av omvårdnaden med ord. Kulturen påverkar hur 
en person uttrycker sig och förmedlar sin situation (Hansen, 1998). Vid verbal 
kommunikation krävs av vårdpersonal ett aktivt lyssnande, så att patienten ska kunna öppna 
sig och berätta utan att känna sig språkhandikappad. Patienten ska kunna uppleva att bli väl 
bemött, lyssnad på och tagen på allvar (a.a.).  Förmågan att lyssna aktivt är den viktigaste och 
mest sammansatta kunskapen i professionell omvårdnadskommunikation (Hansen, 1998). 
 
I verbal kommunikation mellan sjusköterska och patient ger sjusköterskan direkt svar på 
patientens ord i form av korta småord. Det visar att vårdgivaren har förstått det centrala i det 
patienten vill förmedla (Hansen, 1998). Om vårdpersonal lyssnar noga på en patient stärker 
det patientens självkänsla, tillit och bygger upp en bra relation mellan vårdgivare och 
vårdtagare. En god verbal kommunikation ger patienten möjlighet att uttrycka sina egna 
funderingar omkring sin sjukdom (a.a.). 
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Icke-verbal kommunikation 
 
 Icke-verbal kommunikation innebär att förmedla budskap på ett annat sätt än via ord.  Olika 
slag av signaler kan framföras på olika sätt. En viktig del av vår kommunikation är icke-
verbal. Individens icke-verbala kommunikation är inte alltid medveten, men förmedlar alltid 
ett förhållningssätt, en attityd, eller en reaktion till motparten. Ett vänligt röstläge, ett 
småskratt, ett oroligt veck i pannan, en otålig hostning förmedlar något till den andra parten. 
All icke-verbal kommunikation tolkas utifrån vilken miljö patient och vårdgivare befinner sig 
i (Eide & Eide, 2009).  Ansiktet kan avslöja både positiva och negativa känslor vid icke-
verbal kommunikation (Hanssen, 1998). De flesta människor är ofta inte medvetna om sitt 
eget icke-verbala beteende. Det icke-verbala beteendet skapar en mer fullständig bild av ens 
tankar och känslor än vad orden gör (a.a.). När en patient från en annan kultur söker vård och 
han/hon inte kan beskriva sin situation i ord då uttrycks detta ofta på ett icke-verbalt sätt 
(Hanssen, 1998). 
 
Eide och Eide (2009) skriver att det är viktigt att lyssna aktivt på patientens icke-verbala 
språk, så att den centrala informationen i budskapet kan fångas upp i vad patienten inte har 
beskrivit i ord. Icke-verbal kommunikation är en grundläggande, professionell färdighet som 
vårdgivaren använder genom hela omvårdnadsprocessen. Ibland behöver en vårdgivare prova 
sig fram, lyssna och prova igen. Ödmjukhet och nyfikenhet, varsamhet och öppenhet är bra 
verktyg (a.a.). 
 
 

Tolkning 
Svensk förvaltningslag (SFS: 1986:223) under § 2 om tolk står; 
 

 När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar 
svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör 
myndigheten vid behov anlita tolk (Raadu, 2010 s. 803). 

 
Inom vården har patienten rätt att få all information om sitt hälsotillstånd och de behandlingar 
som berör patientens egen hälsa (SFS: 1986:223). Då vårdpersonal och patient kommer från 
olika kulturer och inte har ett gemensamt språk kan det vara nödvändigt att skaffa hjälp av en 
professionell tolk. För det mesta anlitas en anhörig, ett eget barn eller en vän som tolk. Många 
gånger saknar de anhöriga kvalifikationer att kunna tolka korrekt, och information kan 
misstolkas (Eide & Eide, 2009).  En annan svårighet kan vara att dela med sig av information 
av personlig, förtrolig och intim karaktär till en tolk som antingen är en nära anhörig eller vän 
(a.a.). Många gånger försöker patienten att på egen hand förklara sin situation med 
obegripliga ord och detta kan kräva både tid och kompetens av vårdpersonalen. 
Vårdpersonalen kan komma långt genom att lyssna aktivt och ta sig god tid. En professionell 
tolk ska anlitas i första hand, men om detta inte är i möjligt är det bästa alternativet en språk- 
eller kulturkunnig kollega (Eide & Eide, 2009). Vid ett akut läge, ett kort besök eller ett besök 
utan förbokning är en telefontolkning utmärk. Telefontolkning kan vara kostnads- och 
tidseffektiv (Ttranscom, 1995).  
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Omvårdnad 
 
Omvårdnad anger en relation mellan patienter och vårdpersonal samt innebär att vara öppen 
för den andre, så att personalen kan förstå patientens situation (Norberg, Engström. & Nilsson 
1994). Omvårdnad sammankopplas ofta med välbefinnande, medkänsla, omsorg, anpassning, 
medkännande, intresse, engagemang, hjälp, kärlek, uppfostran, deltagande, skydd, 
medverkan, kärleksfullhet, relation och sist men inte minst tillit. Omvårdnad medför en 
speciell attityd.  Det är inte bara vad vårdpersonal gör utan också hur han/hon gör det som har 
betydelse. Att sätta upp ett klart och tydligt mål är lika viktigt både för patient och 
vårdpersonal och att komma överens om och hur detta ska uppnås (a.a.). Engagemang i 
patienterna och arbetet är också nödvändigt för att en god omvårdnad skall kunna 
genomföras. Samtidigt behövs förnuft och känsla för att vårdpersonal ska kunna göra det som 
är gott och hederligt (Norberg, et al., 1994). 
 

Kultur 
 
En klassisk definition från 1800-talet av kultur innebär att en grupp medlemmar i ett samhälle 
har samma bild av världen, samma seder och bruk, symboler, regler och normer. Allt detta 
bildar ett mönster av en kultur (Björngren Cuadra, 2010). Detta allmänna mönster underlättar 
för gruppmedlemmar att ta ställning till olika situationer (a.a.). Patienternas kulturella 
återgivande är mycket viktigt under omvårdnad. Detta gäller särskilt då den invandrade 
patienten verkar vara mer eller mindre kulturbärande (Harmsen, Bernsen, Bruijnzeels, & 
Meuwesen, 2008) Kulturella skillnader kan även leda till missuppfattningar i mötet 
(Meeuwesen, Harmsen, Bernse & Beruijnzeels, 2006). 
 
 En kultur omfattar även värderingar, åsikter och tolkningar som uttrycks i en 
kommunikationssituation. Det kulturella perspektivet påverkar även möten mellan patienter 
och vårdpersonal. Etnocentrism innebär att individen utgår från sin kultur på ett sätt som 
utesluter andra synsätt om vad som är rätt och fel och detta kan bli till ett hinder i 
kommunikationen (a .a.). Att hålla ett samtal om hälsa med patienter från olika kulturer bör 
inte vara ensidig, det är inte heller så enkel som många vårdpersonaler förslår.  
 

Kultur och hälsa 
 
Gåfvels och Wändells (2007) studie identifierade fyra barriärer mellan vårdgivare och patient 
från en annan kultur: att inte ha ett gemensamt språk i kommunikationen, synen på hälsa, 
synen på sjukdom samt andra förväntningar på vårdgivaren. Eide och Eide (2009), skriver 
också att kulturella synvinklar kan påverka vilka förklaringsmodeller som används för 
fenomenet sjukdom, hur man ser på hälsa, kropp, smärta och hur man tolkar symtom (a.a.). 
För vissa patienter från en annan kultur kan kommunikationen vara ett handikapp och kan 
vara en orsak till att patienten inte kan förmedla eller uttrycka sina tankar och idéer om sin 
sjukdom/ohälsa (Agardh, Christian & Östman, 2002). Ett annat kommunikationshandikapp 
kan innebära att en patient från annan kultur exempelvis inte kan läsa det som står på ett 
recept eller det som står i en hälsoinformation (Kreps & Sparks, 2008).    
                                                                                                                                                                               



5 

Kulturens påverkan på omvårdnaden 
Vid ett möte mellan två människor med olika kulturer kan förväntningar och beteenden 
krocka. I varje kultur finns det t ex förväntningar på hur människor ska klä och uppföra sig. 
Kultur kan vara ett socialt arv som överförs från en generation till nästa (Hanssen, 1998). 
 
Att förstå en patients kultur är nyckeln till en vällyckad transkulturell omvårdnad (Wilkins, 
1993). Vissa invandrare kommer att acceptera den nya kulturen medan andra kommer att 
bevara sin ursprungliga kultur. I ett första möte med en patient från en annan kultur är det 
viktigt att sjuksköterskan har ett öppet sinne inför den främmande kulturen och försöker förstå 
varför patienten tänker och handlar som han/hon gör (a.a.). 
 
Ett etnocentriskt förhållningssätt bidrar till att förhindra en fungerande kommunikation 
(Hanssen, 1998). Då det inte uppstår ett möte med fungerande kommunikation mellan patient 
och sjuksköterska kan patienten uppleva sig utsatt och ställa sig oförstående inför en specifik 
behandling. En invandrarpatient följer sin kultur i sin attityd mot sjukdomar, och kan vara 
misstänksam mot behandlingar och dess konsekvenser (Gåfvels & Wändell, 2007). 
Språkbarriärer i tvärkulturella samtal kan leda till att ett klart budskap, som utgör grunden till 
hälsa och adekvat upplysning om omvårdnad ofta inte når fram till patienter (Kreps & Sparks, 
2008).    
                                                                                                                                                                              

Hälsoinformation/ Culture Care – teorin 
 
Hälsoinformation är en viktig del i omvårdnadsarbetet. Enligt Lamiani och Furey (2009) 
saknade en del sjuksköterskor kunskap när det gäller att ge hälsoinformation till patienter. 
Lamini och Furey (2009) framförde i sin artikel att en hälsoinformation skall ske individuellt 
för att patienten ska kunna förstå. Hälsoinformation som baserats på patientens situation gav 
ett bra resultat och patienten blev nöjd. Även medicinsk behandling visade sig få ett lyckat 
resultat och patienten upplevde god hälsa (a.a.). Detta visar att en personligt inriktad 
hälsoinformation, med hänsyn tagen till individen, ger ett gynnsamt resultat beträffande 
patientens hälsa och dennes tillfredställelse med den givna hälsoinformationen. Enligt 
Engström, Melander, Ekman, Friberg och Östlinder (2007) skall hälsoinformation utgå från 
tre grundläggande frågeställningar: Vad skall informeras?  Hur ska informationen ges? Varför 
ska informationen ske?  För att vägleda en sjusköterska har Orem satt upp riktlinjer för vilka 
uppgifter en sjuksköterska har. De innebär att sjuksköterskan handlar för en annan person, 
vägleder, stödjer (fysiskt och psykiskt), skapar en utvecklande miljö och undervisar en annan 
person (Orem, 1995).  
 
Teoretikern Madeleine Leiningers Culture Care-teori är mest känd och uppskattad idag för sin 
breda och kultur-specifika inriktning för att ge meningsfull vård till patienter från olika 
kulturer. Leiningers teori innebär att hitta bakomliggande orsaker i patienters sjukdomar, 
tolka, sammanställa, dokumentera och förklara patienters sjukdomar. Teorin innefattar många 
nya pedagogiska vägar för att möta invandrare och flyktingar. Culture-Care-teorin är en av de 
viktigaste teorierna för att hjälpa, erbjuda och utveckla vårdgivarens kunskaper om 
omvårdnad av människor som tillhör olika kulturer med olika sätt att leva (Leininger & 
McFarland, 2002). Hälsoinformation skall ske individuellt för att patienten ska kunna förstå. 
Alla människor vill vara friska, vill förebygga sjukdom och gynna sin egen hälsa (a.a.). 
 
Det kan föreligga olika faktorer som påverkar omvårdnaden utifrån en kulturell uppfattning 
(Leininger & Mc Farland, 2002). Vidare lägger Leininger och Mc Farlan (2002) tonvikten på 
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att det är viktigt att upptäcka likheter och olikheter i omvårdnaden när vårdgivare och 
vårdtagare kommer från olika kulturer (a.a.). Transkulturell omvårdnad inom Culture-Care-
teorin innebär att sjuksköterskan ska ha kulturspecifika kunskaper och iakttagelseförmåga 
angående omsorg för att kunna utvärdera likheter och olikheter mellan olika kulturer 
(Leininger & McFarland, 2002). Definitionen av kultur är olika livsstilar, fakta, åsikter, 
riktlinjer och symboler hos varje patient, vilka är inlärda i det kulturella sammanhanget (a. a.). 
Syftet med Culture-Care-teorin är att en sjuksköterska skall vara förberedd och säker när hon/ 
han ger omvårdnad till patienter från olika kulturer. Sjuksköterskan skall ha en ökad 
kännedom om och kunna reflektera över sin kommunikation med patienten (Leininger & Mc 
Farlan, 2002). 
 

Problemformulering 
 
Då patienter från en annan kultur eller patienter med en annan språklig bakgrund söker vård i 
Sverige och möter vårdpersonal finns det risk för att kommunikationsproblem kan skapa 
hinder för en optimal omvårdnad. Detta kan leda till att invandrarpatienter inte söker vård på 
grund av rädsla för att inte förstå vårdgivarens diagnos och behandling, eller att diagnosen 
och behandlingen inte följer de normer som finns i den invandrade patientens kultur. 
Sammantaget innebär detta att i situationer då patient och vårdgivare inte kan kommunicera 
riskerar patienten att inte få adekvat vård och utstår onödigt lidande.  
 
Detta arbete syftar till söka kunskaper om kommunikationsproblem i samband med möten 
inom vården, där patient och vårdpersonal saknar gemensamt språk.  
 

Syfte 
 
Syftet med denna studie är att ur ett patientperspektiv beskriva faktorer som påverkar 
kommunikationen mellan sjuksköterska och patient från olika kulturer.  
 

Metod  
En litteraturöversikt valdes som metod för att få svar på syftet. Litteratursökning genomfördes 
på referensdatabasen CINAHL. Studien baseras på vetenskapliga artiklar som behandlar 
kvalitativa och kvantitativa undersökningar. En litteraturstudie innebär att söka information 
om ämnet, kritiskt granska och sedan sammanställa kunskap och forskning som gjorts inom 
området (Friberg, 2006). En systematisk kombination, kvalitetsgranskning och belysning av 
14 artiklars resultat har gjorts.  
När nyckelordet kommunikation användes, hittades en del artiklar om kommunikationen 
mellan invandrarpatient och olika vårdpersonal, till exempel, undersköterskor, studenter och 
läkarens erfarenheter om kommunikation med patienter från olika kulturer.  Artiklarnas 
abstract lästes först noga för att ta reda på vilka artiklar som var relevanta till studiens syfte. 
Artiklar som valdes bort handlade om till exempel faktorer som påverkar sjuksköterskans 
kommunikation med invandrarpatienter ur sjuksköterskans perspektiv.  Alla artiklar som 
hittades var på engelska. Några av dem innehöll specialuttryck som ibland krävde eftertanke 
för att få exakt översättning till svenska. 
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Datainsamling och urval 
 
Friberg (2006) poängterar vikten av att följa en röd tråd i en litteratursökning både i en 
systematisk sökning och i en osystematisk sökning. Den osystematiska 
informationssökningen kompletterar den systematiska delen med nya idéer.  Efter den 
systematiska sökningen via sökord, har referenslistor utnyttjats för att komplettera med 
artiklar som inte kom med vid de första sökningarna. Denna systematiska metod är nödvändig 
för att få fram information relaterad till studiens syfte.  
 
Artiklar som har inkluderats i denna studie har: 

 abstract och full text; 
 både kvalitativa eller kvantitativa metoder; 
 publicerats mellan år 1998 -2009; 
 intervjuer med vuxna patienter av båda könen och olika nationalitet; 
 blivit vetenskapliga granskade (peer-reviewed). 

 
Artiklarna som har exkluderats innehåller: 

 läkares kommunikation med patienter som har en annan kultur än vårdgivarens; 
 erfarenheter från patienternas anhöriga; 
 intervjuer av studenter med olika etniska ursprung; 
 Barns erfarenheter. 

 
Databasen som använts är CINHAL, då denna är en av de största databaserna som innehåller 
omvårdnadsforskning och medicinsk forskning. Det finns andra databaser än CINHAL och 
det var inte lätt att hitta artiklar med ett patientperspektiv. Däremot har den sekundära 
sökningen gett ett bra resultat för att hitta artiklar som besvarat studiens syfte. Den sekundära 
sökningen gjordes genom att granska gamla uppsatser och kontrollera dess referenser. De 
sökord som valdes för att hitta relevanta artiklar till studiens syfte var communicate, patient, 
nurse, cultural, care , immigrant och  health (se Tabell 1.) Som tilläggsord användes AND 
och TI för att precisera sökningen.  
 
Datasökningen resulterade i 11 artiklar och den sekundära sökningen resulterade i tre artiklar. 
 
Tabell 1 Resultat från sökning i databasen CINHAL. 
 
 
Sökord Antal träffar Lästa artiklar Motsvarade syftet 
TI immigrant* AND MW 
communicate* AND MW 
nurse* 

112 16 5 

Patient AND cultural AND 
nurse 

185 8 2 

TI Care AND *immigrant 34 7 2 
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TI communication* AND 
nurse* AND immigrant* AND 
health 

110 12 2 

Totalt antal artiklar  
 
 

741 43 11 

 

Dataanalys 
 
För att läsarna ska kunna bedöma relevansen av de texter som har valts för analys har ovan 
gjorts en redovisning av de sökord som använts för att hitta artiklar. Enlig Friberg (2006) 
analyserades alla artiklarna för att skapa ordning och struktur genom urvalskriterier, val av 
sökord, val av dokumentation samt sekundär sökning.  
                                
De vetenskapliga artiklar som analyserades var skrivna på engelska. För att kunna förstå 
innehållet i artiklarna och läsa dem i sin helhet användes ordböcker som hjälp. Därefter skrevs 
korta sammanfattningar av artiklarnas resultat och innehåll. Efter sammanfattning jämfördes 
artiklarna med varandra och klassificerades under olika rubriker. Artikelsammanställningen 
redovisas i Bilaga 1.  Dataanalysen skedde i enlighet med Friberg (2006), vilket innebar att 
analysen av artiklarna skedde i tre steg.  
 
Steg 1. De valda artiklarna genomlästes noga för att få översikt och en känsla för vad de 
handlade om och om de gav svar på studiens syfte (Friberg, 2006) . 
 
Steg 2. Varje enskild artikels resultat analyserades. Försök till tolkning gjordes av vad som 
var mest viktigt i resultatet i förhållande till studiens syfte. Därefter jämfördes likheter och 
skillnader i studiernas resultatinnehåll. Därpå antecknades ord eller uttryck som de olika 
artiklarna hade gemensamt.  Texten i resultatet har översatts till svenska med hjälp av bland 
annat ordböcker (Friberg, 2006).  
 
Steg 3. I detta steg analyserades resultatet i samtliga artiklar för att skapa teman. Under 
studiens gång har olika teman gåtts igenom och vissa förändringar har skett allt eftersom 
resultatet blivit tydligare under analysens gång. Och till sist lästes texten igenom ett antal 
gånger för att kontrollera språket (Friberg, 2006). 
 

Etiska överväganden 
 
Forskning är viktigt och nödvändig för både individernas och samhällets utveckling. Det är 
viktigt att forsknings inriktas på grundläggande frågor och att den håller bra kvalitet.  Detta 
forskingskrav innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder 
förbättras. Enligt Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning (2003) skall inte 
använd text övertolkas, förvandlas eller plagieras. Forskning har en stor betydelse för kunskap 
inom olika områden. För att genomföra vetenskaplig forskning följer författare regler och 
normer. En riktig skrivning och referens leder till rätt kunskap och information av materialet. 
Det är även viktigt att ta hänsyn till etiska grund läggande. Principer.  Efter att ha läst 
artiklarna noggrant översattes materialet trovärdigt utan att det har övertolkats med egna 
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värderingar. Jag har kontrollerat att de studierna som används i denna litteraturgenomgång har 
varit godkända av etisk kommitté (a.a.). 
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 Resultat 
 
Det slutliga resultatet av analysen visar faktorer som påverkar kommunikationen mellan 
sjuksköterska och patient, se Tabell 2. Resultatet är ordnat i tre huvudteman och fyra 
underteman. Nedan, presenteras de identifierade faktorerna som (i) kommunikation, (ii) 
tolkning och (iii) kultur.  
 
 
Teman                               Subteman 
 Kommunikation Patient - sjuksköterska 

  
Tolkning Familjemedlemmar 

som tolk 
 Professionell tolk 
Kultur Hälso/sjukdomsbegrepp
  
  

 

 
 
Tabell 2. Teman och subteman i studien, relaterat till artiklar som ändvändes som 
datamaterial i studien.  
 
Teman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kommunikation X X X X X  X X   X  X X 

patient- sjuksköterska  X X  X    X X     

Tolkning familjemedlemmar 
som tolk 

 X X    X   X X    

professionell tolk X X     X X   X X   

Kultur  X      X X     X 

hälso/sjukdombegreep X     X       X  

 

Kommunikation 
 
Invandrarpatienter har svårt att förstå omvårdnadspersonal på grund av språkproblem. 
Patienter upplevde att språkproblem var även ett stort hinder för att få önskad omvårdnad. Det 
var svårt att kontakta sjukvården, att boka tid via telefon, att göra en planering och 
uppföljning. Bristande språkkunskaper bidrog även till att patienter upplevde själva 
omvårdnadsprocessen negativt (Garcia & Ducket's, 2009).  
 
En svensk studie samt en studie från USA visade att sjuksköterskor och patienter med 
invandrarbakgrund har svårt att utbyta information. Omvårdnadsinformationen kom inte fram 
till invandrarpatienter från vårdpersonal på grund av språkproblem (Barnes, Davis, Moran, 
Portillo & Koenig, 1998; Hultsjö & Hjelm, 2005).  
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Patient – Sjuksköterska 
 
Eckhardt, Mott och Andrews (2005) studie från Australien visade att en del sjuksköterskor 
vårdade tyska patienter på samma sätt som inhemska patienter oberoende av den enskilde 
tyske patientens behov. Sjuksköterskorna i denna studie ansåg att då dessa patienter inte 
behärskade engelska, kunde sjuksköterskorna inte ta ansvar för dem. De tyska patienterna 
kände sig nertryckta och blev ledsna på grund av sjuksköterskornas beteende. Vilket framgår 
av följande citat: 
 

 the nurse rolled her eyes or walked away when she said something 
to me and she noticed I didn’t understand it. Her attitude made me 
think that she thought it’s my fault I can’t speak English.  It was like, 
I’m in Australia now and I should know English (a. a. s. 4). 

 
Sjuksköterskorna pratade ofta engelska och utförde den nödvändiga omvårdnaden med sina 
utländska patienter med ett leende utan att ta hänsyn till deras språkförmåga. Patienterna 
uppfattade inte vad som sades, utan nickade och förblev tysta då de inte kunde prata engelska.  
Sådant bemötande upplevdes inte av patienterna som omvårdnad (a.a.). Patienterna kände sig 
inte bekväma i omvårdnadssituationen på grund av denna språkbarriär. 
 
I artikeln av Halligan (2006) från Irland poängterades att patienter med en annan kulturell 
bakgrund försökte förklara sin sjukdomsbild genom att prata med många ord och med långa 
meningar. Sjuksköterskor besvarade sådana samtal med ett leende och använde sig därmed av 
icke-verbal kommunikation. Leendet i denna situation skapade en barriär mellan 
invandrarpatienter och sjukvårdspersonal (a.a.).  
 
Ruan Vickie, Lambert, och Faans studie (2008) visade att äldre personer i Kina mådde dåligt 
då de varken kunde prata eller förstå information.  De kände sig trötta eftersom de ständigt 
fick leta efter ord för att förklara sina symtom. Detta kommunikationshinder gav patienterna 
ett psykiskt lidande. De låtsades att de hade förstått allt. Några äldre ville avbryta samtalet 
med sjuksköterskan men de vågade inte. En del glömde lätt vad de önskade framföra och 
litade inte på sjuksköterskans ord eller information (a.a. ). 
 

Tolkning 
 
Omvårdnad försvåras då en patient inte kan kommunicera med sin vårdgivare på grund av att 
inte kunna tala vårdgivarens språk. I denna situation krävs framför allt en tolk (Garcia & 
Duckett, 2009).  
 
Gerrish, Chau, Sobowale och Birks, (2004) studie från England visade att språk ofta har 
många olika dialekter. Även om det finns en tolk tillgänglig betyder det inte att 
invandrarpatientena och tolken talar samma dialekt. Många gånger var det svårt för 
vårdpersonal att hitta en tolk som pratade samma dialekt som patienten. Följande citat 
illustrerar detta: 
 

We don’t understand Urdu. Because we’re from Asian country, 
they’re thinking, ‘Well, maybe Urdu, it’s like Bengali,’ so we’re 
given [an] Urdu interpreter. (Bangladeshi woman) (a.a. s. 4 ). 
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Aroian, Wu och Tran, (2005) från USA poängterade i sin artikel att kinesiska patienter som 
bor i Boston upplevde språket som ett hinder för att söka sjukvård. Kinesiska patienter 
föredrog att söka sjukvård där det fanns personal som kunde prata kinesiska. Även detta 
kunde vara ett problem, då det finns många olika dialekter i det kinesiska språket och 
sjuksköterskan och patienten inte talade samma dialekt (a.a.).  
 

 Familjemedlemmar som tolk 

 
Då det inte var möjligt att få ta tag på en professionell tolk i tid kunde detta leda till 
kommunikationsproblem i vården. Patienter som inte kunde kommunicera med vårdpersonal 
fick då möjlighet att ta med sig en familjmedlem/vän som tolk.  Om ett barn fungerade som 
tolk medförde detta också problem på flera plan. Barnet kanske inte ville berätta allt för 
föräldern om sjukdomen (Eckhardt, et el., 2005; Barnes, et el., 1998; Gerrish, et el., 2004).  
Ett annat problem kunde uppstå när en vuxen familjmedlem eller ett barn inte kunde förstå 
vad sjuksköterskan sade eller menade. Detta medförde svårigheter för sjuksköterskan att 
förklara för patientens anhöriga. Sjuksköterskorna hade inte tillräckligt med tid till att förklara 
omvårdnadsprocessen för anhöriga. I denna situation hade patienterna inget annat val än att 
nicka och lyssna på sjuksköterskans ord och eventuellt förstå ett par ord (Eckhardt, et el., 
2005).  
 
Jacobs, Karavolos, Rathouz, Ferris och Powell, (2005) från USA beskriver i sin artikel att 
patienterna skämdes när vårdpersonal sa till dem att klä av sig inför en familjemedlem eller 
framför en främmande tolk. 

 Professional tolk 

 
Personal uttryckte oro för att patienter skulle känna sig otrygga om en obekant tolk var 
närvarande när patienten fick känslig privat information om sin hälsa (Gerrish, 2001; Gerrish, 
et el.,2004). Patienter kunde ha svårt att kommunicera via en tredje person, tolk eller en 
familjemedlem, vid intima situationer eller då patienten hade en sjukdom som upplevdes 
känslig att tala om (a.a.). Gerrish, (2001) tar vidare upp att en professionell tolk måste bokas 
två dagar i förväg och att vissa sjuksköterskor upplevde denna situation ansträngande, 
eftersom de ansåg sig inte kunna vänta två dagar på tolk om de är tvungna att utföra en akut 
omvårdnad (a.a.). 
 
Barnes, et. el., (1998) studie i USA tog upp att patienterna alltid hade en ny tolk vid varje 
vårdbesök. Patienterna visste varken hur en tolkning går till eller hur man skaffar en tolk inför 
ett vårdbesök. 
 
Wiking, Stattin, Johansson och Sundquist (2009) har gjort en studie i Sverige om 
invandrarpatienters upplevelse av tolk i svensk sjukvård. Patienterna kom från tre olika 
länder. Studien beskrev bland annat patienternas upplevelser från besök på vårdcentral. Här 
framkom att tolk används men att tolkningstiden var begränsad och tolken fick därmed alltför 
lite tid på sig för en tolkning. En tolk ska tolka som en medhjälpare till patienten, inte enbart 
räkna upp symtom (a.a.). 
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Kultur 
 
Halligans (2006) forskning från Saudiarabien visade att kulturella faktorer skapade problem i 
samband med vårdvistelse. Kommunikationen komplicerades här av att kvinnor var tvungna 
att täcka sina ansikten. Invandrarpatienter försökte att få uppmärksamhet av sjuksköterskor 
genom gester, till exempel genom att "klicka med fingrarna". Detta uppfattades av 
sjuksköterskorna som aggressivt och oförskämt. Dessa invandrarpatienter ville inte heller att 
sjuksköterskorna  berättade för dem hur de skulle göra (a.a.). 
 
En invandrarpatient från Kina hade diagnosen levercancer. Patientens familj ville inte att 
sjuksköterskan skulle meddela diagnosen till patienten.  Risken var att patienten skulle känna 
sig som en börda för familjen. Familjen var även rädd för att patienten skulle bli 
självmordsbenägen. Trots familjemedlemmarnas önskan valde sjuksköterskan att berätta för 
patienten om dennes sjukdom. Patienten ville inte bli till en börda för familjen, och tog senare 
sitt liv (Barnes, et el., 1998). 
 
Resultatet från Reitmanova och Gustafsons (2008) studie i Kanada visade att muslimska 
kvinnor upplevde orättvis behandling och okänsligt bemötande på grund av sina religiösa och 
kulturella vanor. Hälsoinformationen var begränsad under graviditet och förlossning. När det 
gällde råd om hälsa under graviditet och förlossning kände patienterna med 
invandrarbakgrund att de inte fick de råd och den hjälp de behövde (a.a.). En del gravida 
kvinnor saknade känslomässigt stöd under förlossningen (Reitmanova & Gustafsons, 2008). 
 

 You see their faces. You feel it they think you are stupid and you 
don´t know anything about this world (a.a., s.107). 

 
Detta citat visar att en patient hade tydlig erfarenhet av att känna sig utanför på grund av att 
hon inte förstod vårdgivarens språk (a.a. ). 
 

Hälso/sjukdomsbegrepp 

 
Nimmon (2006) lyfte upp att språket spelar en stor roll när det gäller sämre hälsa hos en 
grupp av invandrarkvinnor som har flyttat till Kanada. I studien har författaren intervjuat en 
del nyinkomna kvinnor till Kanada. En deltagare berättade att hon kände sig deprimerad när 
hon flyttade till Kanada och inte kunde prata engelska. En annan deltagare sade att hennes 
partner var mer deprimerad än hon själv när han inte kunde prata engelska. En deltagare sökte 
vård på grund av depression men vårdpersonalen förstod inte hennes situation och hon fick 
ingen behandling för sin depression som orsakades av hennes språksvårigheter (a.a.). 
Bischoff, et el., (2003) i Schweiz tog upp asylsökandes upplevelser av vården. De 
asylsökande upplevde sorg, nervositet, rädsla och de kände även att de inte bedömdes riktigt 
på grund av att de inte behärskade vårdgivarens språk. Vidare refererade artikeln till att 
sjuksköterskorna inte hittade orsaken till patienternas symtom på grund av språkproblem 
(a.a.). 
 
Arion et al., (2005) belyste i sin artikel hur olika kulturer ser på hälsa. De äldre kinesiska 
patienterna undvek att söka läkarvård på grund av de hade annan syn på egen hälsa än de 
professionella inom vården. Situationen beskrevs som ångestladdad och väckte svåra känslor. 
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Följande citat illustrerar denna situation: 
 

When I have anger in my mind, I write Chinese poems about my 
anger. After I write, I cry and I feel better. (a.a., s. 102). 

 

Diskussion  

Metoddiskussion 
 
Studiens syfte var att genom en litteraturöversikt ur ett patientperspektiv beskriva vilka 
faktorer som påverkar kommunikationen mellan sjuksköterska och patienter från olika 
kulturer. 
 
Litteraturöversikten utgick ifrån Fribergs (2006) modell för att få svar på studiens syfte.  När 
datainsamlingen genomfördes, hittades många vetenskapliga artiklar. I metoden användes 
vetenskapliga artiklar som innehöll undersökningar från olika länder som Kanada, 
Saudiarabien, Sverige, England, USA, Schweiz, Australien, Irland och Kina. Artiklarna var 
publicerade mellan 1998-2009. De vetenskapliga artiklarnas resultat analyserades noggrant 
för att inte kärnan i innehållet skulle missas. En begränsning i en litteraturstudie som denna är 
att antalet artiklar blir ett relativt litet material för att få en fullständig bild av kommunikation 
mellan sjuksköterska och patienter från olika kulturer inom vården. Att sammanfatta samtliga 
artiklar var som att lägga ett pussel, under analysarbetets gång föll alla bitarna på plats på ett 
naturligt sätt och då kunde ett tydligt mönster urskiljas av alla artiklarna.  
 
Analysen av artiklarnas förstärkte studies syfte. Därefter diskuterades resultaten från olika 
utgångspunkter med olika synvinklar. Trots att metoden var tidskrävande fungerade den bra 
för att få svar på studiens syfte. Efter analysen av artiklarnas innehåll framkom tre 
huvudteman och fyra underteman som bildar studiens resultat. Fördelen med en 
litteraturöversikt är insikten om vilket mångfacetterat område med så många olika faktorer 
som påverkar kommunikationen mellan sjuksköterska och patienter från olika kulturer. 
 
 

Resultatdiskussion  
 
Idag är det vanligare i Sverige att vårda invandrarpatienter än vad det var förr, till exempel för 
25 år sedan. Detta kan leda till att vårdpersonal kommer att ha kontakt mer och mer patienter 
från olika kulturer.  Min studies resultat visade att patienter från olika kulturer upplever olika 
hinder när de kommunicerar med vårdpersonal. Samt språkhinder är ett vanligt problem vid 
vårdvistelse. Detta problem påverkar patiens hälsa också.  
 
Det visar att vård personal behöver mer kunskaper om olika kulturer, olika patienters olika 
sätt att uppleva omvårdnad i svensk sjukvård. Hälsoinformation är en mänsklig rättighet och 
något den nuvarande regeringen prioriterar i den förnyade folkhälsopolitiken (Björngren 
Cuadra, 2010). Det är oftast Sjuksköterskor som kommer i kontakt med patienter när det 
gäller omvårdnad. För att skapa en väl fungerande relation bör både vårdgivare och 
vårdtagare förstå varandra.  Det är svårt att utveckla en bra relation mellan sjuksköterska och 
patient från olika kulturer när det finns barriärer i kommunikation. 
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Kommunikation 

 
Kommunikationen har stor betydelse inom sjukvården och det är många bakomliggande 
orsaker som kan ha effekt på kommunikationen mellan en sjuksköterska och en patient från 
olika kulturer. Det är vanligt att det förekommer kommunikationshinder bland äldre personer 
med invandrarbakgrund och nytillkomna invandrare till Sverige. Vilket lyfter fram Murphy, 
et al., (2003) också. Studien visade att en del faktorer kan påverka kommunikationen mellan 
sjuksköterska och en patient från olika kulturer. Till exempel språkhinder kan vara ett stort 
hinder i kommunikation.  
 

 Patient- sjuksköterska 
 
En asylsökandes besök i sjukvården och vid kommunikationen med sjuksköterskan kan leda 
till bristfällig bedömning i samband med vård besök.  Kommunikation kan bli meningslös om 
vårdgivare och patient inte förstå varandra. Därför är det viktigt att ha gott samarbete och god 
förståelse mellan sjuksköterska och en patient från en annan kultur. Om kommunikationen 
ska bli bättre behöver vårdpersonal ha kunskaper om olika kulturer och olika 
kommunikationssätt (Garcia & Duckett (2009); Hanssen, 1998). 
 
Kroppsspråk säger mer än det patienten inte vill eller inte kan säga verbalt. I 
kommunikationen speglar människor sig själva i varandra, de söker delaktighet, igenkännande 
och förståelse.  Vilket stämmer med författarna Hultsjö och Hjelm, (2005). De poängterar 
också i sitt resultat att den verbala och icke verbala kommunikationens betydelse både för 
vårdpersonal och för invandrarpatienter. Kommunikationsbarriärer kan upplevas som en typ 
av stress för sjukvårdpersonalen. De kan känna sig oro inför mötet med en invandrad patient,  
 
Hälsoinformationens syfte är att främja patientens hälsa samt öka patientens kunskap om sin 
egen sjukdom, vilket leder till självkontroll över den egna sjukdomen Sjuksköterskan kan 
genom koncentration och aktivt iakttagande under kommunikationen med patienten få mycket 
information om hur patienten mår och vilka behov patienten har. Vilket påstår Enqvist & 
Bengtsson (2005) också.  
  
Sjuksköterskan bör vara uppmärksam på att hennes/hans budskap verkligen kommer fram till 
patienten. Ett ”ja” från patientens sida kan bara vara en artighetsfras eller så har patient 
förstått en del av sjuksköterskan budskap, men han/hon vågar inte fråga det han/hon inte 
förstått. Om sjuksköterskan vill ha ett klart svar bör han/hon undvika att ställa frågor som kan 
ge ett svar med ”ja” eller ”nej” utan måste be patienten att upprepa det han/hon har förstått 
(Björk Brämberg, 2008). 
 
En lyckad kommunikation mellan sjuksköterska och patient kan främja patientens hälsa. Att 
kunna kommunicera med patienter skapar respekt, trygghet och tillit för patienter i vården. 
Mina erfarenheter visar att många sjuksköterskor upplever irritation och ängslan över att inte 
kunna erbjuda en god omvårdnad som patienten är i behov av. Det kan uppstå en viss 
svårighet både för vårdgivaren och vårdtagaren att förstå varandra. Om det uppstår hinder i 
kommunikationen kan det innebära ett hinder i vårdrelationen.  
 
Förmåga att kommunicera väl som vårdgivare kan alltid tränas och vidareutvecklas. Därför är 
det önskvärt att vårdpersonal bör har kunskaper om andra kulturers kommunikationssätt. 
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Detta belyser vikten av regelbunden vidareutbildning av vårdpersonal för att vidmakthålla 
kulturkompetens hos vårdpersonal vilket även Hansen, (1998) poängterar. 
  

Tolkning 

 
På grund av kulturell synvinkel tycker inte om att använda familjemedlemmar som tolk. En 
del föräldrar vill inte avslöja sin sjukdom för sina barn. Det kan vara alltför intim, röra en 
allvarlig sjukdom eller gynekologisk problem inför sina barn. Björk Brämberg, (2008) 
poängterar samma i sin bok.  
  
Anhöriga används ofta som tolk. Det kan vara ansträngande för en familjtolk att översätta för 
en närstående om denne har en allvarlig sjukdom. Även Gerrish, et al., (2004); Barnes, et al., 
(1998); Eckhardt, et el., (2005) tar upp en anhörig är emellertid en icke-professionell tolk. 
 
 Patienter med bristande språk tar hjälp av sina barn då ingen annan möjlighet till tolkning 
finns Även om tolk finns tillhands kan det vara ett problem om tolken och invandrarpatienten 
inte har samma dialekt. 
 
En personal eller kollega med invandrarbakgrund kan ibland vara lätt tillgänglig i sjukvården 
Forskning i USA av Murphy, Johnston, Hoffman, Molina, & Lu, (2003) visade också att det 
många gånger inte var lätt att få kontakt med en tolk som kunde översätta korrekt. 
 
Tyvärr nu för tiden bruka komma nedskärningar först inom vården. Detta innebär att det kan 
finnas brist på personalen. Personalen kan uppleva stress på grund av brist på tiden.  En tolk 
måste bokas i förväg 1-2 dagar innan och det krävs både tid, ordning och reda av de berörda 
sjuksköterskorna. Å andra sidan beskrev författare Grerish, (2000) att sjuksköterskor ändå 
inte alltid kan vänta på den inbokade tolken om det inträffar en akut situation, till exempel en 
omläggning av ett komplicerat sår som plötslig kan börja läka vilken måste åtgärds 
omedelbart. 
 
På grund av språkproblem kan inte invandrarpatienter verbalt beskriva sina symtom och 
undviker att uppsöka sjukvård. Där emot tolkars erfarenheter sägs att en del sjuksköterskor 
saknar kunskaper om tolkhjälp. 
 
Enligt förvaltningslagen (1986:223) har en invandrarpatient rätt att få en tolk. En tolk 
kontaktas i vården när vårdgivare och vårdtagare inte har samma språk. Att inte ha en tolk kan 
leda till att viktig information kan gå förlorad på grund av kommunikationsproblem. 
 
Både Gerrish et al., 2004; Ekhardt et al.,( 2005) tog i sina artiklar upp att invandrarpatienter är 
i behov av en professionell tolk, men inte visste hur de skulle kunna skaffa tolk vid behov. 
Vidare kom författarna fram till att det också finns brister i kunskaper hos en del 
sjuksköterskor om hur professionell tolk kan skaffas (a.a.). Denna brist på kunskap kan vara 
en orsak till att tolk inte uppfattas som ett bra hjälpmedel av alla. Det är viktigt att 
sjuksköterskor får utbildning för att kunna veta när en tolk behöver anlitas och hur man 
arbetar med tolk. 
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Kultur 

 
Människor föds inte med sin kultur, men genom sin samverkan med andra medlemmar av 
gruppen blir ett kulturmönster inlärt (Barnes, 1998). Den ursprungliga kulturen kan ha en stor 
betydelse, då man kommer till ett främmande land. Att bo i ett annat land med annan livsstil 
och olika kulturmönster är en utmaning som kräver ett stort arbete för en invandrare 
(Björngren Cuadra, 2010).  
 
En invandrare lever med minst två kulturmönster. Kommunikation påverkas mycket av 
observationer, alla sinnesorgan, ögonkontakt och vidrörande. Det är viktigt att personal kan 
ha kunskaper om att det finns andra kulturmönster där kroppskontakt och blickkontakt inte 
kan förstås på samma sätt som i vårdgivarens kultur. Och detta tog upp Enqvist och 
Bengtsson (2005).  
 
En del patienter från en annan kultur kan sakna kunskaper om sin egen sjukdom på grund av 
olika kulturell syn. Patient och personal kan se olika på exempelvis vikten av egenvård vid till 
exempel en sjukdom som diabetes (Wändell, 1999). 
 
Det är inte bara kultur utan också tradition och syn på vården som kan ha stor betydelse i 
vårdsituationen. Även om sjuksköterskor och patienter delar samma språk kan den  kulturella 
synen vara olika och missförstånd kan uppstå. 
En kommunikationssituation mellan arabiska patienter och en invandrare sjuksköterska fick 
negativa konsekvenser på grund av deras olika syn på vården.  Hos det arabiska folket kan 
vissa gester betyda att man vill visa uppmärksamhet eller något positivt, men det kan betyda 
något annat i den andra kulturen.  
 
 Kommunikationen blir också svårare till exempel i Saudiarabien där kvinnor täcker sina 
ansikten och då inte får lätt att kommunicera verbalt och heller inte icke-verbalt. Det blir svårt 
att läsa patientens ansiktsuttryck och i vissa fall kan detta leda till misstolkningar (Halligan, 
2006). Kulturen kan påverka en invandrarpatients liv och syn på hälsa. Om det finns bris på 
kulturella kunskaper och kompetens hos en vårdpersonal kan leda till allvarliga konsekvenser 
för patienter. Till exempel patientens anhörig vill kanske inte att patient skulle få veta om sin 
livshotande sjukdom. Och detta kan förstoppa självmords tankar hos patienter enligt patients 
kulturella syn. Det är viktigt för sjuksköterska att visa, att hon/han har kunskap om patienters 
kultur, religion och vilka konsekvenser det kan få för omvårdnaden. Möten mellan 
sjuksköterska, patienter och anhöriga upplevas som respektfullt och positivt.   
 
Alla vill leva ett friskt liv med god hälsa Att sköta sig själv är det första och bästa omvårdnad. 
Aroin et al., (2005) skrev i sin artikel att äldre kinesiska patienter trodde på egenvård som ett 
viktigt medel för att förebygga sjukdomar.  Så här uttryckte en deltagare: 
 

‘The most important thing is to depend on your self. The doctor can’t do everything for 
you.” 
(”Det viktigaste är att lita på dig själv. Läkaren kan inte göra allt för dig.”) (a.a.). 

 
Detta meningen visar att patienter kan kunna planera egen kulturanpassad omvårdnad som 
enbart kan användas om kulturrelaterande värderingar eller uttryck.  
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I samma studie beskrev ett barn att föräldrarna endast sökte läkarvård när de var allvarligt 
sjuka, annars använde de enbart naturmedicin. Han sa om sina föräldrar, att de söker läkarvård 
enbart när de är allvarligt sjuka annars använder de bara naturmedicin. En del kinesiska 
deltagare trodde mer på sin egen kinesiska medicin än på den västerländska medicinen.  I 
Nimmons, (2006) forskning drog man slutsatsen en invandrarpatient kan bli deprimerad på 
grund av att inte behärska språket.  
 
Reitmanova och Gustafssons (2008) beskrev hur deltagarna kände sig utanför på grund av att 
inte behärska vårdgivaren språk.  Björk Brämberg (2008) beskrev i sin rapport från 
Socialstyrelsen (SOS, 2000) bland annat hur patienter blev bemötta på ett mindre betydelse 
sätt vid kontakt med hälso- och sjukvården i Sverige. Bland invandrargrupperna var det något 
vanligare att patienter från Iran upplevde att de fick ett sämre bemötande än patienter med 
svensk bakgrund. Om det upptäcks diskriminering eller orättvisbehandling inom sjukvården 
bör åtgärdas och förebyggas.  
 
Björngren Cuadra, (2010) skriver också i sin bok att psykomatiska sjukdomssymtom kan vara 
en följd av att känna sig utebliven.  Vidare förklarar författare en upplevelse av orättvis 
behandling påverkar hälsa direkt eller indirekt. Till exempel en patient som känner sig utanför 
väljer oftare ohälsosamma livsstilar, deltar i mindre omfattning i samhällslivet eller undviker 
att göra ett läkarebesök (a.a.). Upprepad orättvis behandling upplevs som en form av kronisk 
stress och klassas ofta som psykisk ohälsa (Socialstyrelsens Invandrarundersökning (1996); 
Folkhälsoinstitutetsenkät, (2006). Även i Sverige vårdas invandrare och barn till invandrare 
två till tre gånger så ofta som andra på sjukhus på grund av schizofreni och andra psykos 
sjukdomar (Socialstyrelsen – Folkhälsorapport 2009). 
 
Inte bara patienter bör anpassa sig till det nya landets vård, utan även sjuksköterskor bör 
försöka möta patienter genom att ta hänsyn till patientens kulturella bakgrund (Wilkins, 
1993).  
 Om patient och sjuksköterska däremot kanske haft en klar och tydlig kommunikation skulle 
dessa patienter ha upplevt sjukvården positivt. När patienten deltar i kommunikationen känner 
denne välbefinnande (Eckhardt et et., 2005). Hjelm, Apelqvist, Nyberg, Sundqvist och 
Isacssons (1997) studie i Sverige visade att en invandrarpatients beslut om egen behandling 
kan vara avgörande för den egna hälsan men ibland innebära svårigheter i patientens 
anpassning till vården. Därför är det viktigt att det finns tillräckligt med tid för att ge 
omvårdnadsinformation, där patienten bör vara i centrum. Detta kan ge ett positivt resultat för 
en invandrarpatienters välbefinnande (Wiking, Stattin, Johansson & Sundquist (2009).  
 
 En kulturell syn kan ändras med tiden. En professionell sjuksköterska känner till vilken 
transkulturell omvårdnadsprocess som erbjuds och är bekant med patientens situation för att 
kunna ge en god professionell omvårdnad och hjälp (Leininger & McFarland, 1995).  
 
Idag är Sverige ett samhälle med många olika kulturer.  I ett mångkulturellt samhälle är det 
nödvändighet för sjuksköterskor att kunna ge invandrarpatienter en god omvårdnad. Och då 
krävs det mångkulturella kunskaper hos vårdpersonal.  Att skaffa mer kunskaper från andra 
vetenskapsgrenar är också en förutsättning för att sjuksköterska att kunna ta sitt professionella 
ansvar i ett samhäls sammanhang. Att förstå individens kulturella bakgrund och att kunna 
kommunicera på ett kulturellt korrekt sätt kan bidra till att ge god kvalité vid omvårdnad, 
samt att patienter kan känna sig accepterade och respekterade av sjuksköterskor vid 
vårdvistelsen.  
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Konklusion  
 
Denna litteraturstudie har visat att kommunikationsbarriärer mellan sjuksköterska och 
invandrarpatienter upplevdes som det största hindret i en vårdvistelse. Kommunikationshinder 
kan lösas med hjälp antingen med en professionell tolk eller en familjmedlem. Språkbarriär 
hindrade att utbyta hälsoinformation och begränsade tolkhjälp kan också vara ett hinder för en 
god relation mellan sjuksköterska och patienter med en annan kulturell bakgrund. Patienter 
med en annan kultur upplevde missuppfattningar och missnöje som ledde till att undvika 
kontakt med sjukvården och försämrad omvårdnad kvalitet. I och med detta krävs att 
sjuksköterskan bör skaffa sig kulturell information utifrån patienten.  
 

Förslag på vidare forskning 
 
Denna studie har på visat behovet av mer forskning om kommunikation mellan sjuksköterska 
och patienter från olika kulturer utifrån ett patientperspektiv, samt hur 
kommunikationsbarriärer kan förebyggas inom vården. 
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1 Bilaga 

   Använda artiklarna i resultat 
 
 
 Författare  Titel  Syfte  Metod  Resultat  

 
1 
 
 
 

Aroian, K. J., 
Wu, B. & Tran, 
T.V. 

Health Care and 
Social Service 
Use Among 
Chinese 
Immigrant Elders.

Syftet med studien var att 
utforska mönster och 
motiv hos äldre kinesiska 
patienter och varför dessa 
inte använder sig av 
sjukvården. 

Efter deltagarnas samtycke 
efter givet information 
gjordes det en semi-
strukturerad intervju som var 
antingen i grupper eller 
individuellt.  

Forskarna har kommit fram till 
hur kinesiska patienter upplevde 
kommunikationen som ett hinder 
för att söka sjukvård och att dem 
föredrog att söka sjukvård där 
det fanns personal som kunde 
kinesiska eller om det fanns 
resurs till en tolk. 

 
2 
 
 
 

Barnes, M., 
Donella, Davis, 
J., Anne, Portillo, 
J., Carmen, 
Moran & Koenig, 
A., Barbara 

Informed consent 
in a multicultural 
cancer patient 
population: 
implikations for 
nursing practice 

Studien belyser de 
svårigheter som dyker upp 
gällande 
informationsgivning 
mellan sjuksköterska och 
immigrerade cancer 
patienten. 

Man gjorde intervjuer från 
olika perspektiv där patient, 
sjuksköterska och 
familjemedlemmar 
intervjuades för att få en mer 
konkret bild av resultatet från 
intervjun.   

Intervjuerna från olika perspektiv 
gjorde att man kom fram till 
kommunikationen mellan 
invandrar patienten och 
sjuksköterskan var otillräckligt 
på grund av brist på tillgång till 
tolk. Många patienter använde en 
familjemedlem som tolk. 

 

 
3 
 

 
Bischoff, A., 
Bovier.P:,A., 
Isah. R., Fran 
coise, G.,Ariel, 
E.,Louis, L., 
 

Language barriers 
between nurses 
and asylum 
seekers: 
their impact on 
symptom 
reporting and 

Syftet med denna studie 
var att bedöma om 
språkbarriärer under 
gallrings intervju påverkat 
rapportering av 
asylsökandes 
hälsoproblem och deras 

Här granskades 723 
screening intervjuer med 
asylsökande som var från 
olika kön, ålder, civilstånd, 
fysiska och psykiska symtom 
som upplevs under intervjun 
tid. Alla dess punkter var en 

Resultat förklarar på vikten av att 
ta språkbarriärer på vårdcentraler 
för att adekvat 
upptäcka och se traumatiserade 
asylsökanden. För att lösa detta 
problem, är användningen av 
professionella tolkar 
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referral remiss till ytterligare vård. del av frågeformulär för 
intervjuer. Asylsökande och 
spelades in av sjuksköterskor. 

rekommenderas. 

4 
 
 
 

Eckhardt, R., 
Mott B., S. & 
Andrew, S. 

Nursing for the 
masses: Is it an 
effective way 
to provide care to 
non-English 
speaking 
patients? 

Syftet var att undersöka 
äldre patienter som inte 
talade engelska om deras 
uppfattningar av den vård 
som de fått från 
sjuksköterskor under den 
tid som de tillbringade i 
sjukhuset. 

I studien användes en 
fenomenologisk metod för att 
intervjua sex immigrerade 
patienter som hade tillbringat 
fem år ett sjukhus. 

Sjuksköterskorna i denna 
forskning behandlade alla 
patienterna lika oavsett 
patienternas enskilda situation 
utan att man har tagit hänsyn till 
den extra stöd som patienten var 
i behov av, d.v.s. en tolk. 

5 
 
 

Garcia, M. C. & 
Duckett, L. J. 

No Te Eentiendo 
Y Tu no Me 
entiendes: 
Language barriers 
Among 
Immigrant Latino 
Adolescents 
seeking health 
care. 

Studiens syfte var att 
beskriva immigrerade 
patienters upplevelse av 
barriärer som kunde dyka 
upp vid uppsökning av 
sjukvård i USA. 

Resultatet kom man fram 
genom att intervjua 
patienterna en och en med 
hjälp av en vetenskaplig 
metod som beskriver och 
jämför olika samhällstyper 
genom fältstudier. 

Utländska patienterna upplevde 
att det var svårt med att få 
omvårdnad på grund av den 
kommunikationsbarriären och 
dem patienter upplevde 
sjukvården och 
omvårdnadsprocessen negativt. 

 
6 
 

Gerrish, K., 
Chau, R.,  
Sobowale, A. & 
Birks, E. 

Bridging the 
language barrier: 
the use of 
interpreters in 
primary care 
nursing. 

Syftet var att undersöka 
användning av tolkar i 
primärvården för 
immigrerade patienter.  

För denna studie har man 
gjort fem gruppintervjuer av 
vårdpersonalen och tre 
gruppintervjuer med tolkar 
inom sjukvården. 
Intervjuerna bandinspelades 
och därefter transkriberades.   

Resultatet visar att 
kommunikationen mellan 
invandrar patienten och 
sjuksköterskan var otillräckligt, 
detta delvis på grund av 
svårigheter att ha tillgång till 
tolk. Många patienter fick ta till 
sig en familjemedlem. Det kunde 
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också skapa en oro ifall patienter 
skulle känna sig trygga vid 
givning av privat information i 
närvaro av en tolk. 
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Gerrish, K. The nature and 
effect of 
communication 
difficulties arising 
from interactions 
between district 
nurses and South 
Asian patients 
and their carers. 

Syftet med studien var att 
undersöka vilka följder 
som medförs när vård ges 
till patienter från olika 
etniska bakgrunder.   

Ett etnografiskt 
tillvägagångssätt användes 
för att utforska den vård som 
ges till dessa invandrar 
patienter.  

Denna uppsats handlar om en 
aspekt, nämligen att undersöka 
effekten av kommunikation 
mellan sjuksköterska och 
asiatiska patienterna. 
Forskningen visade också vilken 
begränsning det var med  
användning av professionella 
tolkar och hur 
familjemedlemmar fick översätta 
för patienten.  
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Halligan, P. Caring for 
patients of 
Islamic 
denomination: 
critical care 
nurses’ 
experiences in 
Saudi Arabia. 

Denna studie beskriver 
sjuksköterskornas 
erfarenheter i vården av 
patienter i Saudiarabien.  

I denna studie gjorde man en 
kvalitativ forskning. 
Forskarna har använt sig av 
Colaizzi´s metod. Urvalet var 
av olika nationaliteter, åldrar 
och erfarenheter av 
intensivvården. 

Resultatet visade vikten av 
familjens och religionens roll för 
att ge omvårdnad. 
Kommunikationen mellan 
sjuksköterska och patienten var 
en ständig kamp och att 
personalen upplevde stressiga 
situationer på grund av 
kommunikations svårigheter. 
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Hultsjö S, Hjelm 
K. 

Immigrants in 
emergency care: 
Swedish health 
care staff´s 
experiences. 

Identifiera om personal 
inom somatisk och 
psykiatrisk akutvård känt 
svårigheter 
i vård av migranter, och 

Kvalitativ studie. Intervjuer 
av sjuksköterskor och 
undersköterskor som hade 
jobbat två år inom hälsovård. 
Totalt var de 22 kvinnor och 
13 män. 

Resultaten visade att de 
viktigaste problemen i alla 
vårdavdelningar fanns 
svårigheter relaterade till vård 
för asylsökande flyktingar. Vissa 
olikheter upptäckts till ex., 
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jämföra detta  oväntade beteenden invandrare i 
samband med 
kulturella skillnader som 
beskrivs av personal som arbetar 
i akuten 
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Jacobs, E.A.,  
Karavios, K., 
Rathouz, P.J., 
Ferris, T.G. & 
Powell, L.H. 

Limited English 
proficiency and 
breast and 
cervical cancer 
screening in a 
multiethnic 
population. 

Syftet var att undersöka 
förmågan att tala engelska 
bland invandrar kvinnor i 
USA.  

I denna forskning använde 
sig forskarna av longitudinell 
data där deltagarna var från 
olika nationaliteter.  
Frågeformulären var 
beskrivna i olika språk där 
deltagarna fick välja det som 
var från deras språk. 

Metoden bidrog till resultat som 
visar att patienter hade svårt att 
kommunicera via en tolk eller en 
familjemedlem vid intima 
situationer eller då patienten 
hade en sjukdom som upplevdes 
känsligt att tala om. 

 
11 
 
 

Reitmanov, S., 
Gustafsson., 
D.,L., 

“They Can´t 
Understad if “: 
Maternity Health 
and Care Needs 
of Immigrant 
Muslim Women 
in St. Johan´s, 
Newfoundland 

Syftet med denna 
kvalitative studie var att 
dokumentera och utforska 
moderskap behov 
hälsovård och hinder för 
tillgång till 
mödravårdtjänster från 
perspektivet av invandrade 
Mustlim kvinnor som 
lever i St. John´s Canada 

Metod användes för att 
rekrytera intervjuades sex 
personer. Data analyserades 
med hjälp av en process i två 
steg av innehållsanalys. Tre 
teman identifierades och 
jämfört med tidigare 
forskningsproblem om 
moderskap hälsa och behov 
vård av Immigrant kvinnor 
 

Kvinnorna upplevde 
diskriminering, okänslighet och 
brist på kunskap om deras 
religiösa och kulturella 
sedvänjor. Hälsoinformation var 
begränsad eller saknade de 
kulturella och religiösa särart att 
tillgodose deras behov under 
graviditet, förlossning, och faser 
postvård. kvinnors behov av 
känslomässigt stöd och kulturellt 
och språkligt adekvat 
information saknades 

12 
 
 
 

Ruan, 
J.,Vickie,A.,Lam
bert, 
Rn 

Differences in 
perceived 
communication 
barriers among 

Syftet var att identifiera de 
kommunikationhinder 
mellan  
sjuksköterska och 

Urvalet bestod av 84 
sjuksköterskor och 75 äldre 
patienter som fullföljde en 
demografisk 

Resultaten visade att 
sjuksköterskor och äldre 
Patienter som ofta liknande 
hinder relaterade till 
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 .,Faan,Dnsc., nurses and elderly 
patients in China 

patienter. Och 
bestämma upplevda 
skillnader i nivån på 
vikten av kommunikation 
barriärer mellan 
sjuksköterskor 
och äldre patienter 

frågeformulär och ett hinder 
kommunikation 
frågeformulär 

kommunikationsprocessen. 
Studiens resultat ger information 
om vilken typ av hinder 
sjuksköterskor behovet av att 
åtgärda 
för att underlätta en effektiv 
kommunikation med äldre 
patienter. 
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Nimmon. L., E., ESL-Speaking 
Immigrant 
Women’s 
Disillusions: 
Voices of Health 
Care in Canada: 
An Ethnodrama 

Syftet var att undersöka 
om språkbarriärer spelar 
en roll i invandrarkvinnors 
hälsa minskar när de 
flyttar till Kanada. 

I forskning intervjuades 
kvinnorna som var från Kina, 
Brasilien, Chile, japan och 
Mexiko. De intervjuade för 
sig och frågade dem om deras 
erfarenheter av hälsa i 
Kanada. 
 

Studien visar att människor inte 
har ofta språket 
kompetens, självförtroende eller 
resurser för att få hjälp.  
Invandrarkvinnors 
oförmåga att kommunicera väl 
på engelska och känslor av 
hjälplöshet skapa en känsla av 
psykologiska isoleringar som 
ofta lämnar invandrarkvinnor 
med ett nedskrivit självkänsla. 

 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiking, E., Stattin, 
N.,S.,Johansson,S-
E.,Sundquist, J., 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immigrant 
patients’ 
experiences and 
reflections 
pertaining to 
the 
consultation: a 
study on 
patients from 
Chile, Iran and 
Turkey in 
primary health 

Syftet var att skaffa 
kunskap om den 
invandrade patientens 
upplevelser 
och reflektioner om samråd 
i primärvården 
vård där tolkar används är 
begränsad. Och  
att utforska dessa 
erfarenheter och 
reflektioner. 
 

Ett enkät delades ut till 
78 invandrade patienter som 
var från Chile, Iran och 
Turkiet på 12 primära 
vårdcentraler runt om i 
Stockholm. 
De svarande tillfrågades om 
sin bakgrund 
och hälsotillstånd, medan 
öppna frågor fokuserade på 
deras erfarenheter och 
synpunkter,samrådet och 

 
auktoriserade 
tolkar under samrådet är mycket 
viktigt. Samrådet måste bygga på 
en patient-centrerad strategi och 
anpassas till patientens 
utbildningsnivå. Kulturell 
kompetens behövs när personal 
kommunicerar med patienter från 
olika kulturer. 
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care in 
Stockholm, 
Sweden 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

interkulturell kommunikation 
i 
allmänhet. Etiskt 
godkännande erhölls.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


