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Sammanfattning 
 

Till följd av en ökad global migration har Sverige blivit ett mångkulturellt land där det talas 

många olika språk. Detta medför att sjuksköterskan möter patienter med språk, regler och 

normer som kan skilja sig från deras egna. Avsaknaden av ett gemensamt språk mellan 

sjuksköterskan och patienten försvårar sjuksköterskans dagliga arbete samt kan vara ett 

hinder att möta patientens behov. Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av 

språkbarriärer i vårdandet, med fokus på kommunikation och omvårdnad samt att beskriva 

hur sjuksköterskorna hanterar språkbarriärer. Metod en litteraturöversikt som var baserad 

på 15 vetenskapliga artiklar såväl kvalitativa, kvantitativa som mixmethod. Resultatet 

visade att det fanns frustration, osäkerhet samt oro hos sjuksköterskorna vid vård av 

patienter då ett gemensamt språk saknades. Studien visade tre huvudteman: samt tio 

subteman som hade betydelse för hur språkbarriär påverkar sjuksköterskans arbete och 

vården. Slutsats Komplexiteten och utmaningen med att vårda patienter som inte kan 

värdlandets språk och den påverkan det har på vården och sjuksköterskans dagliga arbete 

tydliggjordes. Kommunikation är en förutsättning för att patienten kan vara delaktig med 

sin egen vård och möjliggör att kommunicera om sina behov. 
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Abstract 

 

As a result of increased global migration, Sweden has become a multicultural country 

where it is spoken in many different languages. This means that healthcare professionals 

such a nurses encounter patients with language, rules and standards which may differ from 

their own. The lack of a common language between the nurse and the patient complicates 

the nurse's daily work and can be a barrier to meet the patient's needs. Aim: The aim was to 

describe nurses' experiences of language barriers, with a focus on communication and care 

and to describe how nurses deal with language barriers. Method: The study is a literature 

review based on 15 scientific articles which consists of qualitative, quantitative and a mix 

method of the two. Results The results showed that the nurses' experience frustration, and 

anxiety due to uncertainty when caring for patients when a common language was missing. 

The study revealed three main themes: and ten subthemes that are important to how the 

language barrier affects the nursing profession and health care.  

Conclusion: The results has shown the complexity and challenge faced when  caring for 

patients who cannot  speak host language and the impact it has on patients health care and 

nurse's daily work. Communication is a prerequisite for the patient so that they can be 

involved in their own care and also enables to communicate their needs.  
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Inledning 
 

Tanken att skriva denna studie framväxte under min verksamhetsförlagda utbildning då 

författaren möte människor i behov av vård där språkbarriären var omfattande. Vilket 

upplevdes att möten var svårt och frustrerande. Då kommunikationen var bristande kunde inte 

rätt information utbytas som skulle kunna ha betydelse för både sjukvårdspersonal och 

patient.  

 
Bakgrund 
 

Idag är Sverige ett mångkulturellt samhälle, cirka 16 % av Sveriges befolkning är födda i 

utlandet (SCB, 2016). Den ökande migrationen gör att sjukvården nu står inför en stor 

utmaning där patienter med olika språk och kulturell bakgrund möter sjukvården 

(Svenskesjuksköterskeförening, 2010) Vårdpersonal interagerar med patienter med språk, 

regler och normer som kan skilja sig från deras egna. Förutsättningen för en god 

kommunikation och förståelse mellan människor är att människor kan förmedla sina tankar 

och känslor. Det är genom språket vi kan kommunicera, beskriva, argumentera samt förklara 

och bearbeta olika slags problem (Baggens & Sandén, 2014). 

Avsaknaden av ett gemensamt språk mellan sjuksköterskan och patienten kan vara ett hinder 

för inte bara ett adekvat informationsutbyte utan även relationskapandet vilket i sin tur 

inverkar negativt på patientdelaktigheten (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012).  

Ett av sjuksköterskans ansvar är att säkerställa att patienten förstår den information som ges, 

informationen ska anpassas efter mottagarens individuella förutsättningar såsom ålder, 

mognad och språkliga bakgrund (SFS 2014:821). Vidare betonar Hälso- och sjukvårdslagen 

att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet. (HSL, SFS 1982:763 2 §).  

 

Personcentrerad vård 
 

Personcentrerad vård kan ses som ett synsätt med en strävan efter att åskådliggöra hela 

människan där både den existentiella, andliga, sociala och fysiska dimensionen ingår. Detta 

innebär att man ska lägga vikt vid att se till att hela personen samt dennes upplevelse står i 

centrum. Vården av en patient ska utgå ifrån hur en person tolkar sin sjukdom utifrån detta 

unika perspektiv som ska vara ekvivalent med det professionella perspektivet byggs 

personcentrerad vård(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
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Personcentrerad vård är ett förhållningsätt och arbetssätt som syftar till att se patienten som en 

autonom och respekterad person där fokus ligger på patientens vård, behov och preferenser. 

Vikten av att patienten är en del av sin vård är central, likväl att inkludera anhöriga vid 

vårdplanering. Att inte betrakta personen utifrån sitt funktionshinder eller ohälsotillstånd 

betonas (Eldh, 2014). I en patientcentrerad vårdmodell är det viktigt att patienten intar en 

aktiv roll och ger möjlighet till ett effektivt partnerskap mellan sjuksköterska och patient, 

familjen samt övriga vårdteam. En välinformerad patient är mer benägen att veta om sin 

sjukdom, symptom och behandling vilket leder till bättre medicinsk följsamhet samt 

konsekvent behandling (Doss, De-pascal & Hardley, 2011). 

 

Kommunikation 
 

Kommunikation är enlig Eide & Eide (2009) ett utbyte av meningsfulla tecken mellan två 

eller fler parter och är en förutsättning för sammanhangsbildande och relationskapande, vilket 

i sin tur kräver någon form av delaktighet. Kommunikation är delad i två delar, verbal och 

ickeverbal kommunikation. Den verbala kommunikationen förmedlar budskapet direkt genom 

muntlig interaktion. Till skillnad ifrån detta förmedlar den ickeverbala kommunikationen 

budskapet genom tecken och signaler som t.ex. blickar och kroppsspråk. Detta ställer mer 

krav på den andres uppmärksamhet och tolkningsförmåga, ökar också risken för fel tolkning 

(a.a.). (Norouzinia Aghabarari, Shiri, Karimi & Samami, 2016) menar att icke-verbal 

kommunikation i olika kulturer kan ha olika tolkningar och även sättet att uttrycka känslor i 

olika kulturer varierar.  

 

(Hansen, 2007) menar att kulturen färgar såväl språkstrukturen som kommunikationsformen 

och poängterar att en del av relevansen förloras när en person ska översätta sina tankar från ett 

språk till ett annat. Samtidigt överförs ofta värden av symboler från ett modersmål till det nya 

språket. Detta kan förorsaka till missförstånd. Enligt Hansen finns tre huvudorsaker till 

kommunikationsproblem mellan vårdpersonal och patienter eller anhöriga 

• Gemensamt språk saknas. 

• Gemensamt språk talas men olika symboler används. 

• Patienten/ anhöriga klarar av delvis vårdarens språk dock, inte nyansera (a. a) 
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Språkbarriärens konsekvenser 
 

En bra kommunikation är viktigt för patienterna för att förstå prognos, behandlingsalternativ 

och biverkningar av behandlingar och i alla stadier, inklusive tester, behandling och 

uppföljning. (Karliner, Hwang, Nickleache & Kaplan, 2010). Språkbarriärer påverkar även 

utlandsföddas motivation att söka hälsoupplysning, vilket försämrar deras förmåga att få 

tillgång till vård och minskar därmed möjligheten att förstå och tillämpa lärdom till deras 

vardag (Zoe & Perry, 2012) En annan konsekvens är att dessa patientgrupper utvecklar en 

motvilja att ta kontakt med vårdpersonal på grund av språkbarriärer (Gerish, Chau, Sobowale 

& Birks, 2004). Dessa patientgrupper har därför ofta sämre följsamhet till behandling och 

uppföljning för kroniska sjukdomar, detta på grund av minskad förståelse för diagnoser och 

ordinerad behandling (Karliner et al, 2010).  

Delaktighet  

 

Delaktighet är ett mångtydigt begrepp som syftar till en aktiv medverkan och att ha ett 

inflytande. Delaktighet associeras ofta till ett bestämmande och ett delat beslutfattande som 

innebär att den enskilde kan ha ett inflytande över beslut som rör det egna livet. Delaktighet 

inom vården är ett sätt att skapa en möjlighet för patienternas autonomi, som är en viktig 

grund för att etablera en tillitsfull vårdrelation till patienten Begreppet vårdrelation är ett sätt 

att skildra mötet mellan patient eller närstående och sjuksköterskan eller annan professionell 

vårdare (Sandman & Kjellström, 2013). Att vara delaktig innefattar att vara informerad, 

eftersom information är en förutsättning för delaktighet. Vikten av att vara försedd med 

individuellt anpassad information understryks i lagstiftningen, men främst som en 

förutsättning för patienter att ta del i beslutsfattande om sin vård och eller behandling (Eldh, 

Ekman & Ehnfors, 2010).  

 

Vårdrelationer 

 

”Vårdrelationen beskrivs eller definieras som en relation där vårdaren ska ha vissa önskvärda 

egenskaper, relationen ska ha vissa önskvärda egenskaper och relationen ska åstadkomma 

vissa önskvärda effekter hos patienten”.(Björck & Sandman, 2007, s. 16). 
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Vårdrelationer är enligt Snellman (2014) det möte som uppstår mellan två personer i ett vård 

sammanhang. Att möta en person som hon/han är eller han/ hon ska kunna uttryck sina 

önskningar, behov och tankar. 

 
Omvårdnad enligt Travelbee  
 
”Omvårdnad är en mellanmänsklig process där den professionella sjuksköterskan hjälper en 

individ, en familj eller ett samhälle att förbygga eller hantera upplevelsen av sjukdom och 

lidande, och vid behov finna mening i dessa upplevelser” (Travelbee, 1971, s.79). 

 

Travelbees teori bygger på en existentiell människosyn som hon sammanflätar med idén att 

smärta och lidande är en oundviklig del av livet som människa. Omvårdnaden ska formas 

utifrån detta synsätt; det vill säga att hjälpa den sjuke finna mening med den upplevda 

situationen  

 

Omvårdnaden handlar även om, enligt Travelbee, att förebygga sjukdom och främja hälsa. De 

övergripande målen med omvårdnaden är förutom att stödja den sjuke att hantera, bära och 

finna meningen med lidande, att ge hopp. Då är hopp syftet och målet med omvårdnaden. 

Vidare menar Travelbee att en metod som sjuksköterskan kan använda sig av är att använda 

sig själv terapeutiskt i interaktion med patienten. Med det menar hon att använda sin 

personlighet medvetet i ett försök att fastställa samhörighet och strukturera 

omvårdnadsåtgärder. Att använda sig själv terapeutiskt kräver självinsikt, självförståelse och 

förståelse av dynamiken i mänskligt beteende, förmåga att tolka sitt eget beteende samt andras 

beteende och förmåga att ingripa på ett effektivt sätt i omvårdnadssituationer. Att använda sig 

själv innebär terapeutiskt även att sjuksköterskan har en djup förståelse av människans villkor 

Travelbee (1971). 

 

 
Kommunikation enligt Travelbees teori 
 

Travelbee (1971) menar att kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste verktyg för att 

etablera en genuin mellanmänsklig relation till patienten. Detta har central betydelse för vilka 

omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan genomför utifrån patientens behov. Kommunikation 

sker under varje möte mellan patienten och sjuksköterskan. Det inträffar när sjuksköterskan 

och patienten samtalar med varandra, likaså när var och en är tysta. Patienten kommunicerar 

något till sjuksköterskan genom blickar, beteende, hållning, ansiktsuttryck och gester. På 



5 

 

liknande sätt kommunicerar sjuksköterskan med patienten. Både sjuksköterska och patienten 

kommunicerar utan att vara medvetna om att det händer. Varje interaktion med en patient ger 

en möjlighet för sjuksköterskan att möta och lära känna patienten och fastställa patientens 

behov, varigenom mellanmänsklig relation uppnås.  Hur målen med interaktionsprocessen nås 

och till vilken utsträckning det nås beror på sjuksköterskans beteende. Genom den processen 

får sjuksköterskan möjlighet att identifiera det som skiljer just denna patient från alla tidigare 

patienter Travelbee (1971). Vidare menar Travelbee att det som kännetecknar 

mellanmänniskliga relationer är att både sjuksköterskan och patienten uppfattar och förhåller 

sig till varandra som unika människor snarare än som ”sjuksköterska” och ”patient”.  I syfte 

att etablera en mellanmänsklig relation måste sjuksköterskans och patientens roller läggas åt 

sidan, just då kan ett möte mellan två likvärdiga människor uppstå (a.a.). 

 

 
Martin Bubers jag och du-relations betydelse för vårdandet 
 
Bubers teori bygger på hur mötet mellan två individer ska vara jämställt och betonar vikten av 

den mellanmänskliga relationen vilket innebär hur vi kan mötas som subjekt. Buber skiljer 

mellan jag-du relationen där du möter den andra som subjekt och Jag-Det relationen där du 

möter den andra som objekt (Buber, 1990). Han menar att det inte finns något Jag för sig 

självt utan endast Jaget i grundordet Jag-Du och Jag-Det. ”När människan säger Jag menar 

hon ettdera av dessa båda. Det Jag hon menar finns där.” Buber (1990 s.8). 

Detta är för att vi alltid förhåller oss till andra människor. Människan är en relationsvarelse. 

Vidare menar Buber att när vi möts som Jag och Du, så är det ett äkta mellanmänskligt möte. 

I detta möte är Du ett jämställt subjekt och relationen präglas av ömsesidighet. Däremot är 

Jag-Det relationen mer saklig och distanserad där den du möter blir objekt. (Buber, 1990)  

 

Problemformulering 
 

Till följd av en ökad global migration har Sverige blivit ett mångkulturellt land där det talas 

många olika språk. Detta gör att sjuksköterskan ofta kan hamna i situationer där det finns en 

språkbarriär i relation till patienten. När den muntliga kommunikationen inte fungerar mellan 

patienten och sjuksköterskan kan det påverka kvaliteten av omhändertagandet. En 

förutsättning för en god och säker omvårdnad är en fungerande kommunikation mellan 

parterna då det möjliggör patientdelaktighet, tillgång till information, säkerhet samt 

patienttillfredsställelse.  Därför är det både viktigt och angeläget att beskriva sjuksköterskans 
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erfarenheter av språkbarriärer och hur det påverkar vårdandet, med fokus på kommunikation 

och omvårdnad. Detta för att kunna ge alla patienter en säker vård oavsett ursprung. 

 

 

Syftet  
 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter och uppfattningar om hur språkbarriärer 

påverkar vården, med fokus på kommunikation och omvårdnad samt att beskriva hur 

sjuksköterskorna hanterar språkbarriärer. 

 

 

Frågeställningar 
 

• Hur beskrivs sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av hur språkbarriärer 

påverkar vårdandet, med fokus på kommunikation och omvårdnad.  

• Hur hanterar sjuksköterskor språkbarriärer med patienter i omvårdnaden?  

 

Begreppsförklaringar 
 

Med språkbarriärer avses i denna studie det hinder som avsaknad av ett gemensamt språk kan 

utgöra vid kommunikation (egen tolkning). 

I denna litteraturstudie definieras patient som en person som erhåller eller är registrerad för att 

erhålla hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen (u å) 

Med vårdpersonal avses i denna litteraturöversikt sjuksköterskor, läkare och undersköterskor.  
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Metod 
 
Design 
 

 En litteraturstudie, det vill säga en studie som beskriver resultatet av tidigare forskning inom 

ett visst område Friberg (2012). 

 

Urval 
 

Artiklarna söktes i databaserna Cinahl, Pubmed och Web av Science. 

Inklusionskriterier var artiklar som svarar på studien, skrivna på engelska eller svenska under 

tidsspannet 2006–2016. Andra avgränsningar som användes var peer review, free fulltext. 

Exklusionskriterier var artiklar som handlar om patienter med afasi samt patienter med andra 

neurologiska sjukdomar. Studien begränsades till de västerländska länderna. 

 
Datainsamling 
 

Databaser som använts var Cinahl och Pubmed. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

användes De sökord som används var Communication, barriers language barriers, nurses, 

nurse*, cultural diversity, patient safety, interpreter. I sökningen kombinerades sökorden 

växelvis med Booleska sökteknik AND, OR, NOT.   Vidare används trunkeringsteknik. Enligt 

Östlund (2012) är användning av trunkering bra då den möjliggör träffar som innehåller 

sökordets olika böjningsformer.  

 

Tillvägagångssätt 
 

Examensarbetet inleddes med att hitta relevanta sökord via MESH medical subject headings 

för översättning från svenska termer till engleska motsvårigheten samt ett möte med 

högskolans bibliotekarie för mer tips och råd. Artiklarna söktes systematiskt i olika databaser. 

De artiklar som hade en titel och innehåll som verkade överensstämma med syftet och 

frågeställningen valdes ut. Därtill lästes de flera gånger för att få en helhetsuppfattning. 

Därefter analyserades artiklarna noggrannare och kvalitetsgranskades. Då författaren av den 

här litteraturstudien arbetat ensam så är studiens alla delar bearbetade av och har utförts av 

författaren. 
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Värdering av artiklar 
 

För att granska artiklarnas kvalitet användes modifierade granskningsmallar av Willman, et al 

(2006) och (Forsberg & Wängström, 2008). Kvaliteten av artiklarna bestäms av ett 

poängsystem. Ett JA-svar ger en poäng. Ju mer poäng som samlas desto hög grad av kvalité 

innehar artikeln (Bilaga 2-3). Poängen gjordes om därefter till ett procentsystem. Enligt 

kvalitetsgradering Grad I, Grad II och Grad III.  Grad I hög kvalitet 80–100 %, ett medel 

kvalité är grad II 70–79 % och en låg kvalité artikel grad III är 60 % (Willman et al., 2006).  

I denna litteraturöversikt har bara artiklar med hög kvalitet använts även om medel kvalité 

inte var ett exklusionskriterium Detta berodde att artikelgranskningarna visade att samtliga 

artiklar höll hög kvalité. 

Dataanalys 

 

Studien analyserades stegvis enligt Friberg (2012). Första steg lästes abstrakten och slutsatsen 

för att få en inblick och överblick artiklarnas innehåll. Nästa steg djuplästes artiklarna 

noggrannare flera gånger för att få mer förståelse samt hitta meningsbärande teman och 

subteman. Vidare sammanställdes varje studies resultat med syfte på att identifiera skillnad 

och likhet detta för att skapa en översikt över materialet. Likheten och skillnaden 

identifierades därtill tre huvud teman och tio subteman hittades. Vilket slutligen 

sammanställdes i en tabell och redovisades i löpande text.  

 

Etiskövervägande 
 

Artiklarna som användes i denna litteraturstudie var etiska godkända. Enligt Polit & Beck 

(2012) innebär etik inom forskningen inte bara att skydda människor och djur, men även 

skydd av allmänhetens förtroende. Därför är det viktigt att forskare måste noga fundera över 

etiska krav under hela studien samt undvika vetenskaplig oredlighet. Vetenskaplig oredlighet 

definieras som att avsiktligt vilseleda, förfalska, plagiera eller försök till plagiat.  

Författaren av denna studie förvrängde eller inte beblandade sin personliga förförståelse och 

ska vara objektiv.  
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Resultat 
 

Denna litteraturöversikt baserades på 13 kvalitativa artiklar, en kvantitativ artikel och en 

mixmetod (kvalitativ och kvantitativ). I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av de 

teman och subteman som tas upp. Studien visar att det finns tre huvudteman som har 

betydelse: Språkbarriärens effekter Strategier för att överbrygga dem, och Organisatorisk 

faktorer. Dessa teman är i sin tur uppbyggda av 10 subteman som presenteras här nedan.  

 

Teman Subteman 

Språkbarriärens effekt   • Svårigheter med 

kommunikation 

• Svårigheter med patient-

personal relationer. 

• Försämrad vårdkvalité 

• Kulturella skillnader 

Strategier för att överbrygga 

språk-barriärer 

• Professionell tolk 

• Familj och vänner 

• Tvåspråkig personal 

• Icke verbala kommunikation 

Organisatoriska faktorer 

 

• Brist på resurser 

• Utbildningsbehov 

 
Språkbarriärens effekt   
 

I studien (Jirwe et al., 2010) visade vilka svårigheter språkbarriären utgör för patienter då 

dessa patientgrupper inte kan ta reda på vilka hälso-och sjukvårdstjänster som finns 

tillgängliga i likhet med ( Kalingay et al., 2012) vidare har studien tagit upp att faktorer såsom 

bokningssystem, användning av telefon- och internetkommunikation tillsammans med 

språkbarriären bidrog till att dessa patientgrupper inte kunde kommunicera med vårdgivare 

om sina behov. I studien (Kalingay et al., 2012) diskuterades hur utbildningsnivå, språk, 

kultur, bakgrund och tidigare erfarenheter med hälso- och sjukvården spelade en viktig roll 

när det gäller tillgång och genomförande av vård för patienter ur minoritetsgrupper. 

 



 

 

10 

 

Svårigheter med kommunikation 

 

Kommunikation är viktig för all samverkan mellan vårdpersonal och patienter. Den fastställer 

känslan av gemensamhet med andra och underlättar informationsutbyten, olika signaler och 

meddelanden i form av idéer och känslor. En misslyckad kommunikation leder till frustration 

mellan parterna. Sjuksköterskorna upplevde ytterligare frustration eftersom det var 

tidskrävande att vårda dessa patienter, då kommunikationen tog längre tid. Det innebar 

konkret mindre tid för andra patienter. (Hart et al., 2013; Jirwe et al., 2010;   Kalengayi, et al., 

2012; Mccarthy et al., 2013; Nielsen, et al., 2009). 

 

 Svårigheter med patient-personalrelation 

 

Svårigheterna i samband med kommunikation gjorde det svårt för att upprätthålla en 

ömsesidig förtroendefull relation mellan patient och sjuksköterska samtidigt som det 

försvårade patientens samtycke till vård. (Jirwe et.al., 2010; Hart et al., 2013; Mccarthy et al., 

2013; Nielsen, et al., 2009). Det sedvanliga vardagssamtalet gick inte att genomföra och mötet 

blev endast uppgiftcentrerat, vilket gjorde att sjuksköterskorna blir missnöjda med sina 

prestationer. Detta ledde även till försämrad patienttillfredsställelse Jirwe et al., (2010).   

 

Försämrad vårdkvalité 

 

Språkbarriärer var ett hinder för kvalitén inom vården och detta belystes i de flesta artiklar. En 

helhetsbedömning av patienten blev beroende av en fungerande kommunikation och 

möjliggjorde att patienten var delaktig i sin vård. Grunden till en säker vård är när patienten 

har förståelse för sin diagnos, behandling, biverkningar samt rehabilitering. Detta var svårt när 

kommunikationshinder fanns i relationen mellan patienten och sjuksköterska  

Ett annat problem som personalen upplevde var när adekvat information gällande patientens 

tillstånd inte kunde erhållas på grund av språket (Cody et al., 2015; Colman et al., 2016; 

Fatahi et al., 2009; Kale et al., 2010; Kalengayi, et al., 2012; Mccarthy et al., 2013). 
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Kulturella skillnader 

 

De flesta artiklar belyste att vårdpersonal ansåg att det inte enbart handlade om språkbarriärer 

utan även de kulturella skillnaderna. Problem uppstod över skillnader i syn på 

sjukdomsuppkomst, religiösa praktiker, Matvanor, sätt att uttrycka smärta och även 

förväntningar på att många familjemedlemmar ska kunna besöka en inlagd patient. En annan 

frustration var de kulturella sedvänjor som gjorde att män anser sig själva som de primära 

mottagarna av medicinsk information om andra familjemedlemmar och skydda dem (Cody et 

al., 2015; Coleman et al., 2016; Festini et al., 2009; Kalengayi et al., 2012; Sharon et al., 

2008).  

 

Strategier för att överbrygga språkbarriärer 
 
Professionella tolkar spelade stor roll för att övervinna kommunikationshinder. Dock fanns 

utmaningar i att få tillgång till tolkar dygnet runt särskilt på nätter, helger och vid akuta behov 

(Cody et al., 2015; Colman et al., 2016; Fatahi et al., 2010; Hadziabdic et al., 2010; Hart et 

al.,2013; Jirwe et al., 2010; Nielsen.,et al., 2009; Sharon., et al., 2008). Detta ställde till 

problem för personalen och för alla inblandade. Det var en väldigt utbredd vana bland 

sjuksköterskor att använda sig av patientens familjemedlemmar – även barn – och vänner, då 

det inte går att kommunicera med patienter. (Cody et al., 2015; Colman et al., 2016; Fatahi et 

al., 2010; Hadziabdic et al., 2010; Hart et, al, 2013; Jirwe et al., 2010; Nielsen, et al., 2009 

Sharon, et al., 2008).  

 

Att ha tillgång till tolkar som jobbar på sjukhuset upplevdes bra, då tiden det gick åt för att 

administrera tolk istället kunde användas till patientens vård. Telefontolkning upplevdes som 

opersonlig och kunde öka patienternas oro och misstro. Det föredrogs att ha face-to-face 

tolkning då vårdpersonalen hade möjlighet att kunna läsa av den icke-verbala 

kommunikationen mellan patient och tolk (Cody et al., 2015; Colman et al., 2016; Kale et al., 

2010; Kalengayi, et al., 2012). Svårigheten att etablera relationer samt vinna förtroende med 

patienter genom tolk betonades av vårdpersonalen(a.a). Tolken förväntades att besitta en rad 

kunskaper såsom språkkunskap, medicinsk terminologi, punktlighet samt etiska principer som 

opartiskhet och sekretess. Fatahi et al., (2010). 
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Icke-verbal kommunikation 

En strategi som vårdpersonalen använde sig av när ett gemensamt språk saknades var 

tillexempel att använda icke-verbal kommunikation i form av gester, bilder, uppvisning av 

föremål. Denna form av kommunikation bidrog till att viktig information inte kunde 

förmedlas på ett tydligt sätt. (Jirwe et al., 2010; Kale et al., 2010; Fatahi, et al., 2009; Sharon 

et al., 2008; Mccarthy et al., 2013). 

 

 

Tvåspråkig personal 

 

Artiklar belyste att tvåspråkig personals språkkunskap användes effektivt för att överbrygga 

kommunikationsbarriärer. Deras professionella medicinska och vårdande kunskap kunde vara 

en stor fördel. Dock medförde detta ökad stress och oro hos tvåspråkig personal för att deras 

kompetens missbrukas genom att tolkning blev en extra arbetsuppgift som belastade dem 

själva. Det fanns också brist på tydliga riktlinjer och policy som tydliggjorde vilka 

förväntningar verksamheten hade på dem (Ali et al., 2016; Fatahi et al., 2009 ;  Hart et al., 

2008). 

 

Organisatoriska faktorer  
 

Studien av (Hadziabdic et al., 2010) har beskrivit av 60 incidentrapport skrivna av 

primärvården var de största dokumenterade problemen relaterade till språk såsom brist på 

tolkar med kunskaper i ett visst språk. Organisatoriska rutiner med svårigheter med tillgången 

på tolkar och tillgång till tolk byrå. Problemen som rapporterades ledde till felaktig 

användning av tid och resurser, vilket ökade arbetsbelastningen och därmed fördröjd 

behandling. 

Studien (Fatahi et al., 2009) visade att röntgensköterskorna upplevde stressade tolkar som 

vistades korta tider på röntgenavdelningen på grund av att de också planerades ha andra 

uppdrag någon annanstans. Den stress faktorn hos tolkarna ansågs som allvarlig och ledde 

ofta till suboptimal kvalitet i kommunikationen mellan patienten och personal.  

Brist på resurser 

Brist på resurser så som tid, pengar och utbildning är stora utmaningar för att ge kulturellt 

kompetent vård Hart et al., (2013). I Debesay et al., (2014) visade hur effektivitetskrav och 

tidsbrist försvårade hemsjukvårds sjuksköterskors arbetsförhållande vid vård av utlandsfödda 
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patienter med språkbarriär. Enligt sjuksköterskor var mötet tidskrävande på grund av 

kommunikationssvårigheter. Samtidigt som sjuksköterskorna upplevde att vården av dessa 

patientgrupper som osäker och försämrad. Tiden för både samtal och hjälp med dagliga 

aktiviteter var alltför begränsad och det ledde till stress och känslor av missnöje. 

 

 

Utbildningsbehov 

De flesta artiklar poängterade vårdpersonalens utbildningsbehov, dels för tolkanvändning för 

att maximera kommunikation med patienter och dels kulturutbildning för att främja kulturellt 

anpassad vård. Dessutom understryks vikten av utbildade och professionella tolkar med rätt 

kunskaper i medicinsk terminologi, etc. (Colman et al., 2016; Fatahi et al., 2009; Hart et al ., 

2013; Mccarthy et al., 2013 Sharon et al., 2008). 

 

 
Sammanfattning av huvudresultatet  
 

Syftet med studien var att belysa språkbarriärers betydelse vid vård då ett gemensamt språk 

mellan patienter och vårdgivare saknas, och samtidigt ta reda på sjuksköterskornas erfarenhet 

och vilka åtgärder de vidtar för att överbrygga språkbarriärer. Denna litteraturöversikt 

baserades på 13kvalitativa artiklar, en kvantitativ artikel och en mixmetod som redovisas i 

bilaga 2. Resultatet visade att sjuksköterskor blev frustrerade och stressade samt upplevde 

osäkerhet och oro vid vård av patienter då ett gemensamt språk saknades. Känslor av 

otillräcklighet och missnöje har blivit en vanlig beskrivning hos sjuksköterskorna. Bristande 

kommunikation gjorde att det blev svårt att skapa relation med patienter vilket i sin tur ledde 

till att interaktionen blev uppgift centrerad. Samtidigt poängterade sjuksköterskorna 

svårigheten att etablera relationer samt vinna förtroende med patienter genom tolk. Gällande 

språkbarriärers inverkan på vård visade artiklarnas resultat att språkbarriärer framför allt 

försvårade kommunikation mellan patienter och vårdpersonal, vilket i sin tur försämrar 

vården. Detta genom bristande informationsöverföring, svårighet att skapa relationer, 

försämrad vårdkvalité, sämre delaktighet samt att patientsäkerheten äventyrades.  

Den professionella tolkens betydelse för att bedriva en säker vård beskrevs som den bästa 

lösningen i alla artiklar Å andra hand beskrevs också vårdpersonalens utnyttjande av 

informella tolkar – familjemedlemmar, vänner och barn – i syfte att spara tid och pengar. 
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Vissa studier har belyst att kommunikation och kultur är nära sammanflätade. Kultur påverkar 

hur känslor uttrycks och hur de utrycks verbalt och icke-verbalt. Svårigheter att vårda dessa 

patientgrupper handlade inte enbart om språkbarriärer utan även om kulturella skillnader och 

synen på hälsa och ohälsa, religiösa värderingar samt regler och normer som kunde vara en 

källa till frustration.
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Diskussion 
 
Resultatdiskussion 
    
Resultaten i denna litteraturöversikt har visat de svårigheter sjuksköterskorna upplevde vid 

vård av patienter med språkbarriär och hur det försvårade sjuksköterskans arbete, framför allt 

när det gäller bedömningsprocessen, smärtskattning samt informationsutbyte. I artiklarna 

diskuterades att både modifierad information och kroppsspråk användes när ett gemensamt 

språk inte finns att tillgå. Kommunikationssvårigheter orsakade onödiga dröjsmål i att 

förklara diagnos och behandling och försvårade även att skapa relationer Språket var ofta ett 

betydande hinder för patienter att hitta tillgängliga Hälso -och sjukvårdstjänster. 

Språkbarriärer gjorde det svårt för sjuksköterskor att ta reda på patienternas behov och 

följaktligen påverkade kvaliteten på vård som utfördes. (Jirwe et al., 2010; Kelingayi et al., 

2012; Mccarthy et al., 2015 ).  Travelbees kommunikationsteori beskriver kommunikation 

som en ständigt pågående process och ett av sjuksköterskans viktigaste verktyg. Teorin 

understryker också betydelsen av både den verbala och icke-verbala kommunikationen i 

relationen mellan sjuksköterska och patient, och kommunikationens ömsesidighet. Travelbee 

lägger extra vikt vid betydelsen av att sjuksköterskan ska förstå patienten, att kommunikation 

skapar förutsättningar för det mellanmänskliga möte som möjliggör för sjuksköterskan att se 

patienten som en unik och oersättlig individ. Avsaknaden av kommunikation som uppstår vid 

språkbarriärer mellan sjuksköterskan och patienter är relevant att analysera med Travelbees 

teori, framförallt eftersom Travelbee betonar vikten av den ickeverbala aspekten av 

kommunikation. Ickeverbal kommunikation var möjlig även när ett gemensamt språk 

saknades.  

 

Sjukvårdspersonal har enligt Eckhardt et al,(2006) etisk och laglig skyldighet att tillhandhålla 

tolk. Vidare har flera studier visat att läkarna bokade tolkar för möten med patienter, medan 

sjuksköterskor inte gjorde det i samma utsträckningar och därmed ökade risken för 

missförstånd, frustration och osäkrare praxis (Jirwe et al., 2010; Kale et al., 2010; Nielsen et 

al., 2009;). Enligt Eckhard et al.,(2006) är det svårt för sjuksköterskor att förutspå när tolken 

behövs i dagligt omvårdnadsarbete medan läkare kunde i förväg förboka tolk för inbokade 

samtal med patienter.  En annan faktor kunde vara organisatorisk och tidsfaktorer i 

besparingssyfte (Jirwe et al., 2010; Nielsen et al., 2009; Kale et al., 2010).). Att inte använda 

tolk kan kortsiktigt spara pengar dock (Jacobs et al., 2004) betonade att tolkanvändning 

innebär en ekonomisk vinst i längre sikt. Detta eftersom tolkning kunde förbättra patienters 
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användning av förebyggande åtgärder som erbjuds på primärvården såsom läkemedel och 

uppföljningsbesök som sin tur minskar vårdsökande relaterad till metabola sjukdomar (a. a). 

Eftersom sjuksköterskorna spenderar mer tid och har mer patientkontakt än läkare och 

omvårdnaden av dessa patientergrupper upplevs som svåra och problematisk så är min 

uppfattning att sjuksköterskor måste hitta ett sätt att påverka sin arbetsmiljö på organisatorisk 

nivå. 

 

 

Närvaron av en professionell tolk beskrevs av de flesta artiklar som det bästa sättet att bedriva 

säker vård. Dock används i största utsträckning informella tolkar i form av patienters 

familjemedlemmar och vänner samt barn. Det fanns både fördelar och nackdelar av att 

använda anhöriga som tolkar. Fördelen var att anhöriga känner patienten bra och kunde bidra 

med viktig information. Nackdelen med anhöriga som tolk var att sekretess kring patienten 

blev bristfällig. Dessutom kunde anhöriga vara selektiva i sina översättningar. Detta kunde 

bero på att de ville skydda patienten från obehag eller att det fanns budskap som ansågs vara 

för pinsamt att förmedla vidare, särskilt om det rörde sig om personliga aspekter av vården. 

Deras närvaro kunde även hämma diskussioner om känsliga frågor och de saknar kunskap om 

att översätta den komplexa medicinska begrepp vilket kunde ha negativ konsekvenser (Fatahi 

et al., 2010; Jirwe et al., 2010; Nielsen et al., 2009;).  

Detta är inte förenligt med patientlagen. I patientlagen (SFS 2014:821) 1 § betonas vikten av 

att patienten få information om sitt hälsotillstånd. I 6 § framgår att informationen ska anpassas 

efter mottagarens individuella förutsättningar såsom ålder, mognad och språkliga bakgrund.  

 

Enligt författarens erfarenhet sker bruket av informella tolkar trots att vårdgivaren känner till 

komplexiteten med tolkning när familjen är inblandad och den stora risken för att information 

filtreras bort. Rimligtvis förstår också vårdgivaren att detta bortser från patientens rätt och 

behov av att få vetskap om sitt hälsotillstånd. I artikeln (Mccarthy et al., 2013) diskuterades 

hur medvetenhet om möjliga spänningar inom familjen bekräftade vikten av tillgång till 

oberoende tolkar.  

 

 Studien (Ali et al., 2016) visade att tvåspråkig personal var bekväm och villig att använda 

sina språkkunskaper för att ge vård till sina patienter, dock kände de avsaknad av klara och 

stödjande organisatoriska riktlinjer och brist på eller lämpligt erkännande av deras kunskaper. 

Deras förmåga att tala ett annat språk resulterade i ökad arbetsbörda om de utöver sin roll som 
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vårdare dessutom förväntades tolka. Den tvåspråkiga vårdpersonalen upplevde att deras 

patienter förväntade sig mer från dem på grund av deras gemensamma kulturella språkliga 

bakgrund. Det som behöver belysas här är enligt författarens uppfattning om att två språkiga 

personalen också saknar tolk utbildning dessutom utför de ofta ett jobb som de inte får betalt 

för.  

  

För att överbrygga kommunikationssvårigheter och förbättra vårdkvaliteten har studier 

betonat vikten av att ha professionella tolkar (Fatahi et al., 2010; Hadziabdic et al., 2011; 

Sharon, et al., 2008). Men Samtidigt underutnyttjande av tolkar har även funnits i studien 

(Kale et al., 2010; Von Roose et al., 2015) vårdpersonal har försökt kommunicera med 

patienter där gemensamt språk saknades, även i livshotande situationer. I studien (Nielsen et 

al., 2009) observerades en situation där en patient genomgick en operation utan att ha fått 

information om ingreppet, och utan möjlighet att ge samtycke till vården. Vidare (Von Roose 

et al., 2015) beskrev att frånvaro av tolkar gjorde det omöjligt att fastställa patientens 

identitet.  Vidare belyste studien hur patienterna inte fick information om medicinhantering 

och flera fall av osäker medicinutdelning upptäcktes. Även när patienter remitterades till 

rehabilitering fick patienten aldrig direkt information ifrån personalen utan det antecknades 

endast i deras journal.  Språkbarriärerna mellan patienter och vårdpersonal dokumenterades 

inte heller i patientjournalerna.  

I studien av (Eckhardt et al., 2006) har visat en hel rad incidenter bland annat där bristande 

information till patienten ledde till felaktigt läkemedelsintag. 

 Detta visade hur de bristande rutinerna som att inte använda tolk kunde äventyra patientens 

säkerhet. Utan tolk kunde patienten inte vara delaktig i samråd med sjuksköterska och kunde 

innebära därför att någon patient samtycke inte kunde erhållas.  

 Enligt patient lagen (SFS 2014; 821 2 §) betonar bland annat vikten av att patienten ska ge 

samtycke till vården. I kap 5 1 § samma lag poängterar att patienten ska vara delaktig i sin 

vård.  Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Vidare innehåller Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) också viktiga 

bestämmelser om hur vården ska bedrivas för att uppnå kraven på god och säker vård. När 

dessa lagar inte följs kan det enligt författarens uppfattning medföra vårdlidande för den 

enskilde. 
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Kulturella skillnader 

 

Fatahi et al., (2009) menar att kulturen har en viktig inverkan på hur människor reagerar på 

sjukdomar. I många länder är den modell av vård, socialpolitik och hälsoupplysning starkt 

påverkad av kulturella och religiösa faktorer. 

I den här litteraturstudien har en del av artiklarna poängterat att utmaningen att vårda 

minoritetspatienter inte bara handlar om språkbarriärer utan även om kulturella skillnader. 

Inte nog med att föreställningar om hälsa och ohälsa skiljer sig från den västerländska 

vårdmodellen. Detta medförde oro och osäkerheter relaterat till den upplevda okunnigheten 

om tvärkulturella möten bland sjuksköterskor som utövade en kulturanpassad vård. Brist på 

resurser i form av tid, pengar och utbildning var de gemensamma hinder som belystes. (Cody 

et al., 2015; Fatahi et al.,2010; Festini et al 2009;  Jirwe et al., 2010;  Neilsen et al., 2009). 

 

Studien (Hart at al., 2013) visat att en del sjuksköterskor hade negativ attityd till 

transkulturella möten då de upplevde dem som väldigt svåra och frustrerande. Förutom att 

språkbarriär och kulturella diversiteten utgjorde en utmaning har studien även beskrivit 

fördomar hos vissa sjuksköterskor. Studien påpekade vikten av att sjuksköterskor undersöker 

sina fördomar. Enligt (Hansen, 2007) kan risk finnas att vårdpersonalen bildar sig stereotypa 

uppfattningar om den här patientgruppen på grund av frustrationen som uppstår ur 

kommunikationssvårigheter, annorlunda kulturer samt olika uppfattningar om hälsa och 

ohälsa medför – patienterna uppfattas som besvärliga. Detta kan medföra att mötet blir ett Jag 

– Det möten där den du möter blir ett objekt, enligt Buber (1990).  Den unika individen 

bakom språkhindret ses inte av vårdpersonalen, vilket kan öka patientens lidande. Enligt 

ICNs- etiska kod för Sjuksköterskor fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Behovet av omvårdnad är universellt. 

I vårdens natur ligger respekt för mänskliga rättigheter, inklusive kulturella rättigheter. 

(Svenska Sjuksköterskeförening, 2012). 

 (Coleman et al., 2016) visade sin studie att en del sjuksköterskor blev mer tålmodiga och 

växte i sina roller. Att vårda utlandsfödda patientgrupper gjorde att de blev bättre 

sjuksköterskor då de fokuserade på den unika patientens behov istället för språkbarriärer och 

kulturella skillnader och tog hänsyn till att dessa patienter är mer utsatta då de inte kunde 
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kommunicera med sina behov Detta kan beskrivas som Jag- Du mötet där den du möter är ett 

subjekt. Buber (1990) beskriver att mellanmänskliga relationer uppstår då vi möts som två 

subjekt. Enligt min mening är att det är viktigt att sjuksköterskan ser individen bakom 

språkbarriären och vikten av att ha en helhetssyn.   

Den ickeverbala kommunikationens betydelse i transkulturella möten poängterades av 

sjuksköterskorna i studien (Coleman et al., 2016). Att patienten kände sig bekväm i 

sjukhusmiljö oavsett om det var med hjälp av utbildning, humor, kramar eller att hålla hand 

var viktigt, betonade en av sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna oroade sig mer om sina egna 

brister än patienternas språkfärdighet och därmed fokuserade sig på för att tillgodose 

patienternas behov av vård och trygghet. Vidare menade de att vänlighet är ett universellt 

språk som gör att vi förstår i varandra (a.a. ). Detta är i linje med Travelbees teori (1971) att 

sjuksköterskan kan använda av sig själv terapeutiskt i interaktion med patienterna. Genom att 

använda sin personlighet för att skapa samhörighet är en form av omvårdnadsåtgärd där det 

krävs självinsikt menar hon (a. a) 

Ickeverbal kommunikation gör det också möjligt för sjuksköterskan att uppfatta och förstå 

patientens smärta – och lidande. Travelbees omvårdnads teori handlar även om, att förebygga 

sjukdom och främja hälsa. De övergripande målen med omvårdnaden är enligt Travelbee 

förutom att stödja den sjuke att hantera, bära och finna meningen med lidande, samt inge hopp 

Travelbee beskriver också vikten av sjuksköterskans förmåga att observera, tolka och dra 

slutsatser, samt att varje interaktion med patienten skapar en möjlighet för sjuksköterskan att 

lära känna patienten som en unik individ. Detta gör att sjuksköterskan kan förstå hur patienten 

skiljer från andra patienter. Tyvärr går inte alla möten att genomföra genom icke-verbal 

kommunikation. Tolkar anses i de flesta av artiklarna vara det bästa sättet att driva en säker 

vård. 

 

Metoddiskussion 
 

I den här litteraturstudien användes 15 artiklar varav 13 artiklar var av kvalitativa metoder, en 

kvantitativ och en mixmetod. Då syftet med studien var att ta reda på sjuksköterskornas 

erfarenhet av språkbarriärer och hur det påverkar vården ansågs detta vara den lämpligaste 

metoden. 

Kvalitativ forskning kan användas för att undersöka individens uppfattningar, erfarenheter 

och upplevelser i relation till ett visst fenomen (SBU, 2014).  
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I artikel sökningen användes databaserna CINAHL, PUBMED och WEB OF SCIENCE. För 

att hitta rätt sökterm användes, de Booleska operatörerna AND, OR och NOT. 

Communication barriars gav många träffar på både PUBMED och WEB OF SCIENCE 

eftersom dessa databaser inte har lika många avgränsningsmöjligheter som CINAHL. Under 

artikelsökningen hittades få artiklar som enbart behandlade språkbarriärer. Sökningens 

mättnad uppnåddes när nya sökningar på dessa databaser inte gav något nytt material på just 

det valda området, vilket ledde till att författaren valde att även ta med de artiklar som 

behandlade både språkbarriärer och kulturella skillnader då språk och kultur är 

sammanflätade. Studiens syfte var språkbarriärer upplevda av sjuksköterskor men tre av de 

valda artiklarna behandlade ämnet ur olika professioners perspektiv. Författaren har använt 

datareduktion för att ta del av dessa artiklar som svarade mot studiens syfte.. 

 

Studiens styrka och giltighet är att artiklarna är från olika delar av världen till exempel USA, 

Australia, Irland, UK, Sverige, Danmark, Norge, Italien och Nederländerna samtliga 

publicerats inom de senaste 10 åren. Dessa studier har beskrivit språkbarriärens och dess 

påverkan på vården och vårdpersonalens erfarenhet på likartat sätt, vilket ökar av studien 

trovärdighet. Detta visar att problemet är globalt och upplevelsen var densamma oavsett vilket 

land man befinner sig. En annan svaghet kan vara att flera artiklar hade få deltagare vilket gör 

att studiens resultat inte kan generaliseras. Vissa artiklar som svarade på studiens syfte 

exkluderades med motiveringen att de baserades på studier i länder där synen på vård och etik 

skiljer sig från den västerländska därför användes en geografisk avgränsning. Detta för att 

dessa studiers överförbarhet kunde vara problematisk. 

 

Författaren av denna litteraturöversikt har varken engelska eller svenska som modersmål då 

alla artiklarna som använts var skrivna på engelska kan tolkningar och översättningar av 

artiklarna påverkat studiens tillförlitlighet. Detta kan anses vara en svaghet, en annan svaghet 

kan vara författarens ovana och begränsade kunskap om att analysera vilket kan påverka 

uppfattningen om artiklarnas kvalitet. 

Hur studiers resultat är överförbara till Sverige kan vara svårt då artiklar som använts var från 

olika delar av världen. Även om problematiken beskrevs likartat och samma lösning användes 

så är det ofrånkomligt att dessa länder har olika lagstiftningar som styr respektive lands 

sjukvårdssystem.    
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Etikdiskussion 
Alla artiklar som ligger till grund för studiens resultat var etiskt godkända och deltagarnas 

identitet skyddades samt deras frivilliga deltagande informerades. Trots författarens 

förförståelse av ämnet fanns en strävan under arbetets gång att ha ett etiskt förhållningsätt där 

vikten av att redovisa resultaten så objektivt och sanningsenligt som möjligt var viktigt. 
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Slutsats 
 

Resultatet av litteraturöversikten har visat komplexiteten och utmaningen med att vårda 

patienter som inte kan värdlandets språk och den påverkan det har på vården och 

sjuksköterskans dagliga arbete. Kommunikation är en förutsättning för att patienten är 

delaktig i sin egen vård och möjliggör att kommunicera om sina behov. Att sjuksköterskor 

begränsar användningen av tolkar på grund av ekonomi, tids och effektivitets skäl har också 

beskrivits. Det visade sig att sjuksköterskor inte bokade tolk i samma omfattning som läkare 

vilket kunde ha förödande effekter för patientsäkerheten.  

Både patientsäkerheten och individens integritet hotas i form av bristande sekretess när 

familjer och vänner som inte kan medicinska termer används som tolkar i stället för 

professionella tolkar. Denna typ av besparing gör att kommunikationen brister inom vården 

samt ökar personalens arbetsbelastning. Studie visade att tolkanvändning är en ekonomisk 

vinst på längre sikt (Jacobs et al., 2004). 

 
Klinisk betydelse för samhället 
 
Språkbarriärer mellan patienter och sjuksköterskan kan utgöra en risk för att bedriva en god 

och säker vård och försvårar sjuksköterskans dagliga arbete. Detta är både ett problem och 

utmaning som behöver belysas. Eftersom prognoserna tyder på en ökad migration till Sverige 

så är det oundvikligt att sjuksköterskor kommer att möta och vårda patienter där 

språkbarriären är närvarande. Språkbarriärer är ett hinder och försvårar utlandsfödda att få 

tillgång till information om sin egen hälsa, vilket medför att dessa patientgrupper ofta har en 

sämre följsamhet till behandling och uppföljning för kroniska sjukdomar.  Denna 

litteraturöversikt beskrev betydelsen av den professionella tolken för en säker vård och att det 

därför är angeläget att utveckla bättre metoder för tolkanvändning för att kvalitetssäkra 

vården.  

 
Förslag till vidare forskning 
 

Bristfällig kommunikation som påverkar både vårdkvalité och patientens säkerhet tyder på att 

en förändring bör ske. En sådan förändring skulle kunna vara utbildningsinsatser i 

sjuksköterskeprogrammet för att öka medvetenheten att patientens rättigheter att ha tolk i 

enlighet med lagen. Dessutom bör den framtida forskningen inriktas på utveckling av 

effektiva flerspråkiga kommunikationsverktyg för att underlätta komplexa behandlingar och 

prognoser som i sin tur kan säkerställa att dessa patienter kan vara mer delaktiga i sin vård i 
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samma utsträckning som övriga samhället. Bland studiernas deltagare var det få manliga 

deltagare och det skulle vara intressant att få flera manliga perspektiv och i så fall veta om 

studiens resultat skulle skiljer sig. 
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Billaga1 
 

 

 

 

 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat, n=15 

CINAHL language barriers*  AND 
Nurs* AND Patient NOT 
Aphasia 
 

1655 

688 

353 

5 3 1 

PUBMED language barriers 
 AND Nurs* AND Patient 
NOT Aphasia 
 

2343 

2331 

79 

11 3 1 

WEB OF 
SCIENCE  

Language barriers* AND 
nurs* AND Patien NOT 
Aphasia 

4695 

350 

349 

12 6 1 

 

 

PUMBED Communication barriers AND 
Cultural diversity AND care  
 

12191 

580 

31 

10 5 2 

CINAHL Communication barriers AND 
Cultural deversity AND care* 
 
 
 

4012 

365 

224 

98 

15 3 2 

WEB OF 

SCIENCE 

Communication barriers 
Cultural deversity AND  
Care* 
 
 

12345 

100 

52 

 

15 6 1 

CINAHL Communication barriers  
AND patient  AND safety  

2104 

125 

115 

5 3 1 

WEB OF 

SCIENCE 

Communication barriers  
AND patient AND safety  

9696 

3440 

359 

92 7 1 

PUBMED Communication barriers  
AND patient  AND safety  
 

12190 
7150 
468 

8 4 2 

PUBMED language barriers AND 
interpreter  
NURS* 

14219 
388 
77 

5 3 1 

WEB OF 
SCIENCE 

language barriers AND 
interpreter  
NURS* 

4695 
440 
55 

4 4 1 

CINAHL language barriers AND 
interpreter  
NURS* 

2633 
440 
101 

12 6 1 
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Tabell 2. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 
Författare Titel Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitets 

grad 

Ali-A, P., & 
Johson, S., 
 
År 2016 
 
UK 

Speaking mypatient’s 
language: Bilingual 
nurses’ perspective about 
provision of language 
concordant care to 
patients with 
limited English 
proficiency 

The aim of this study 
was to explore 
bilingual nurses’ 
perspective about 
providing 
language concordant 
care to patients with 
limited English 
proficiency and its 
impact on patients and 
nurses. Factors 
affecting the provision 
of language 
concordant care to 
patients limited 
English 
proficiency were also 
explored 

kvalitativ 

deskriptive 

studie 

n=59 (32 kvinnor 

och 27 män) 

Tvåspråkiga 
sjuksköterskor kan 
spela en mycket viktig 
roll vid vård av 
patienter med 
begränsad engelska 
kunskaper 

Hög, 92 % 

Cody, I., N-
Florez,& Young, 
M-L., 
 År 2015 
L USA 

Registered nurses' 

experiences with caring 

for non-English 

speaking patients 

Aim: To explore 

registered nurses' 

experiences with 

caring for non-English 

speaking patients and 

understand how those 

experiences influence 

their clinical practice. 

kvalitativ 

utforskande 

design 

n=17sjuksköterskor 

(alla kvinnor) 

Studieresultaten visar 

behovet av 

lättillgängliga resurser i 

form av tolkar, 

utbildning och 

sjukvårdsorganisationer 

som tillgodoser 

behoven hos den 

växande icke 

engelskspråkiga 

patientgrupper 

Hög,  

80 % 

Colmen, J-S., & 

Angosta, A-D 

 

År 2016 

 

USA 

The lived experiences of 

acute care bedside 

registered nurses caring 

for patients and their 

families with limited 

English proficiency: A 

silent shift 

To explore the lived 

experiences of acute 

care bedside nurses 

caring for 

patients and their 

families with limited 

English proficiency 

Kvalitativ  

  

explorativ 

studie 

n=40 

sjuksköterskor (1 

man och 39 kvin) 

Resultaten från denna 

studie visar hur 

akutsjuksköterskor 

upplever 

kommunikationshinder, 

resurser för effektiv 

kommunikation och 

behov eller oro när de 

tillhandahåller vård. 

Hög,  

98 % 
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Författare Titel Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitets 

grad 

Eckhardt.,R Mott., S & 
Andrew., Sh 
År 2006 
 
Australia 

Culture and 
communication: 
identifying 
and overcoming 
the barriers in 
caring for 
non-English-
speaking German 
patients 

The aime is to 
capture the 
experiences of 
six older 
German-born 
women who had 
undergone 
planned 
admission to 
hospital 

kvalitativ 
beskrivande design 

N=6 kvinnor Denna studie belyser hur 
språkbarriärer äventyrar 
patientsäkerheten 

Hög, 92 % 

Fatahi, N., Mattsson, B.,  
M-Lungren, S., & 
Hellström, M., 
År 2010 
Sverige 

Nurse 
radiographers’ 
experiences of 
communication 
with patients 
who do not 
Speak the native 
language 

Aim. This paper 
is a report of a 
study exploring 
nurse 
radiographers’ 
experiences of 
examining 
patients who do 
not speak the 
native language 

En kvalitativ 
innehållsanalys. 
Tre 
fokusgruppintervju 

n=11 
sjuksköterskor 
(2 män och 9 
kvinnor) 

Förbättringar avseende 
bättre utbildning av 
tolkar behövs för att ge 
tillfredsställande vård till 
patienter med begränsad 
språkförmåga 

Hög,  
90 % 

Festeni,F., Focardi, S., 
Bisogoni, S., Mannini, C., 
& Neri, S., 
2009 
 
Italy 

Providing 
transcultural to 
children and 
parents: An 
exploratory study 
from Italy 

The aim is to 
investigate 
attitudes and 
problems 
encountered by 
Italian nurses in 
pediatrics 
setting with 
regard to 
nursing care of 
children and 
their families 
from other 
countries 

Kvalitativ  
 Undersökande 
studie 

 
n=129 
sjuksköterskor 
64,1% svarade 

För många 
barnsjuksköterskor ger 
kulturellt anpassad vård 
bland barn med olika 
bakgrund kanske 
frustrerande och 
tidskrävande. Detta kan 
övervinnas genom att 
införa kunskap om 
kulturella ramar för trans 
omvårdnad i universitets 
sjuksköterskeutbildning 
och fortbildning 
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Författare Titel Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitets 
grad 

Hadziabdic, 
E., Heikkila, 
K., Björn A., 
& Hjelm, K 
 
Sverige 

Problems and 
consequences in 
the use of 
professional 
interpreters: 
qualitative 
analysis of 
incidents from 
primary 
healthcare ly 

The iam is to 
explore wht 
problems are 
reported by 
healthcare 
professional in 
primary health 
care concerning 
the use of 
interpreters and 
what the 
problems lead to   

kvalitativ 
innehålls 
analys 

60 
incidentrapporter 
skrivna av olika 
hälso- och 
sjukvårdspersonal 

Studien visar problem 
Relaterade till språk och 
organisation. dessa problem 
ledde till fel tid och 
resursanvändning, samt 
begränsad 
möjligheter till meningsfull 
kommunikation mellan 
personal och patienter 

Hög,  
86 % 

Jirwe, M., 
Gerish, K., & 
Emami, A.,  
 
2010  
  
Sverige 

Student nurses’ 
experiences of 
communication 
in cross-cultural 
care encounters 

To explore 
student nurses’ 
experiences of 
communication 
in cross-cultural 
care encounters 

Kvalitativ- 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 

n=5 sjuksköterska 
studenter alla 
kvinnor 

Sjuksköterskestudentens 
upplevelse och de 
utmaningar de möte de 
kommunikationssvårigheter 
som uppstår på tvärkulturella 
vårmöten, särskilt när de inte 
delar samma språk med 
patienten 

Hög, 88 % 

Kale, E., & 
Syed, R., 
 
År 2010 
L Norge 

Language 
barriers and the 
use of 
interpreters in 
the public health 
services. 
A questionnaire-
based survey 

The study aim to 
examine cross-
culture 
communication 
in health-care 
settings, which 
has implications 
for equel access 
to health service 

  kvantitativ 
tvärsnitts 
design 

N= 453 
sjuksköterskor, 
läkare 
fysioterapeuter, 
m.. m  
Ingen 
könsfördelning 
förekom. 

underanvändning av 
professionell tolk hos 
sjukvårdspersonal och hur de 
istället tillgriper lösningar 
som är mest lättillgängliga, 
till exempel, tar man hjälp av 
en familjemedlem eller 
Vänner som tolkar. 

84% Högt 
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Författare Titel Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitet
s grad 

Kelangayi, 
F., 
Hurtig, A-
K., 
Ahlm, C., & 
Ahlberg, 
BM., 
 
År 2012  
Land 
Sverige 

It is a 
challenge to 
do it the right 
way”: an 
interpretive 
description 
of 
caregivers’ 
experiences 
in caring for 
migrant 
patients in 
Northern 
Sweden 

The aim of this 
study was to 
explore the 
perspectives and 
experiences of 
caregivers in 
caring for 
migrant patients 
in Northern 
Sweden in order 
to understand the 
challenges they 
face and 
generate 
knowledge that 
could inform 
clinical practice 

kvalitative   
 
Metod tre 
fokusgruppe
r som 
intervjuades 
och därtill 
citerades 

N=10 sjuksköterskor, 3 
kvinnliga läkare 3 
manliga läkare 
1 socialarbetare 

De utmaningar som 
beskrivs i studien är 
sammankopplade på 
enskild-, institutionell- 
och samhällsnivå och 
belyser behovet av 
mångfacetterade 
tillvägagångssätt förbättra 
leveransen och 

mottagandet av vård. 

Hög 
87% 

L- Hart P., 
& Mareno, 
N., 
 
År 2013 
L USA 

Cultural 
challenges 
and barriers 
through the 
voices of 
nurses 

To discover and 
describe 
challenges and 
barriers 
perceived 
by nurses in 
providing 
culturally 
competent care in 
their day-to-day 
encounters 
with diverse 
patientpopulation
s 

En 
Kvalitativ 
beskrivning 
med 
tematisk 
analys 

n=253 sjuksköterskor 
91,7%  var kvinnor 
8,3% Män 

Denna studie beskriver 
sjuksköterskors 
perspektiv, 
Utmaningar och hinder för 
att tillhandahålla kulturellt 

kompetent vård. 

Hög, 85 
% 

McCarthy, 
J., Cassidy, 
I., Grahm, 
M-M., 
Touhy, D., 
År 2013 
 
Irland 

Conversation
s through 
barriers 
of language 
and 
interpretation 

study exploring 
nurses' 
experiences 
of 
communicating 
with people from 
diverse cultures, 
and focuses on 

en kvalitativ 
deskriptiv 
studie 

n=7 
Sjuksköterskor(5kvinno
r) och 2 män. 

Resultatet av denna studie 
belyste utmaningen i 
kommunikationsbarriärern
a mellan vårdgivare och 
patienter och  
poängterar behovet av 
vidareutbildning vid vård 

Hög,  
86 % 

Nielsen,B.,
& 
Birkelund, 
R., 
 
År 2009 
L Danmark 

Minority 
ethnic 
patients in 
the Danish 
healthcare 
system – a 
qualitative 
study of 
nurses’ 
experiences 
when 
meeting 
minority 
ethnic 
patients 

The aim of the 
study is to 
investigate 
nurses’ 
experiences 
in caring with 
patients with an 
minority ethnic 
background 

kvalitativa 
intervjuer 
och fält-
observatione
r 

N=4 sjuksköterskor 
(Kvinnor) 

Studien visar att etniska 
minoritetspatienters möten 
med det danska 
sjukvårdssystemet är 
kopplat med problem 
relaterade till kultur och 
språkbarriär 

82 % 
högt 

 

Författare Titel Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitets 

grad 

Sharon, M-J., 

& South B., 

 

2008 

USA 

Emergency 

nurses´ caring 

experiences 

with Mexican 

American 

patient 

The purpose of 

this qualitative 

study was to 

understand 

emergency 

nurses’ 

Kvalitativ n=5 

sjuksköterskor 

alla kvinnor 

Denna studie visar hur 

akutsjuksköterskors 

erfarenheter av att ta 

hand om 

mexikanskamerikanska 

patienter med 

språkbarriärsproblem, 

Hög, 86 % 
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experiences 

when caring for 

Mexican 

American 

patients 

tillsammans med en 

begränsad kunskap om 

kulturen försvarar 

tillhandahållandet av 

vården 

Van Roose, F., 

De Bruijbe, 

M., Suurmund, 

J., Essink-Bot 

M-L., & 

Wagner, 

Cordula 

 

2015 

 

L Holland 

Language 

barriers and 

patient safety 

risks in 

hospital care. 

A mixed 

methods study 

The present 

study 

investigates 

patient safety 

risks due to 

language 

barriers during 

hospitalization, 

and the way 

language 

barriers are 

detected, 

reported, and 

bridged in 

Dutch hospital 

care 

Mixed metod 

Kvantitativa 

delen:576 

journaler    

 Screenades för 

språkbarriär  

Kvalitativ 

delen: 12 

vårdpersonal 

intervjuades   

n=7 

vårdpersonal 

2 

sjuksköterskor 

5 läkare 

7 patienter och 

eller anhöriga 

Studie visade en bred 

variation av patientens 

säkerhetsrisker i 

sjukhusvård för 

patienter med språk- 

barriärer 

Hög,  

82 % 
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BILAGOR 
 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 

 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   
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22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 

& Wengström (2008). 
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GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa studier 

 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
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23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

 

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 

& Wengström (2008). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


