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Introduktion/Bakgrund: Språk är ett kommunikationsmedel. För att människor ska kunna 

kommunicera med varandra använder de ett gemensamt språk. Vilket har betydelse för 

omvårdnaden. När det uppstår språkbarriärer mellan sjuksköterska och patient kan detta ge en 

försämring av vårdkvaliteten samt ha negativ påverkan på patientsäkerheten. Syfte: syftet 

med litteraturstudien var att belysa upplevelser av språkbarriärer inom vården mellan 

sjuksköterska och patient vid olika modersmål. Metod: Litteraturstudien baseras på 11 

artiklar från två databaser CINHAL och PubMed, studien gjorde systematisk och artiklarna 

analyserades och granskades enligt Polit och Beck nio steg. Resultat sammanställdes utifrån 

skillnader och likheter av upplevelser för både sjuksköterskan och patienten. Resultat: I 

resultaten framkom två huvudkategorier en huvudkategori var sjuksköterskans upplevelse 

upplevelsen av språkbarriärer hos sjuksköterskan med två subkategorier upplevelsen av 

rädsla och oro samt känslan av otillräcklighet, och den andra huvudkategorin var patientens 

upplevelse patientens upplevelse av språkbarriärer med tre subkategorier upplevelsen av 

rädsla och oro, känslan av osäkerhet och frustration samt språkbarriärer som en orsak till 

social isolering. Slutsats: Resultaten av litteraturstudie visade att både sjuksköterskor och 

patienter hade liknande upplevelse av språkbarriärer samt språkbarriärer upplevdes som en 

utmaning för både parter. 
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Introduktion 

Sverige har under senaste decennierna utvecklats till ett mångkulturellt samhälle med flera 

minoritetsspråk. Vid halvårsskiftet år 2018 hade Sveriges folkmängd ökat med 51 282 

personer, invandringen var den största gruppen till ökningen. Invandringen kom framförallt 

till största del ifrån Syrien men även ifrån Afghanistan, Eritrea, Indien, Iran, Irak, Kina, 

Polen, Somalia och övriga länder, statistik över dessa länder redovisas i tabell 1 (Statistiska 

centralbyrån 2019). Antalet patienter med olika språkliga och kulturella bakgrunder ökar, 

detta ställer nya krav på vårdpersonalen som kommer möta denna patientgrupp inom vården. 

Kommunikation är en viktig del i möten mellan människor, och inte minst inom den svenska 

sjukvården. Vårdandet av patienter med ett annat modersmål än svenska kan kompliceras när 

det föreligger språkliga hinder mellan patienten och sjuksköterskan (Svensk 

sjuksköterskeförening 2010) 

  

Tabell 1. Invandring statistik halvårsskiftet 2018 (Statistiska centralbyrån 2019). 

 

Land: Antal 

invandring: 

Afghanistan  3 256 

Eritrea 1 731 

Indien 3 270 

Iran 1 997 

Irak 2 591 

Kina 1 099 

Polen 1 904 

Somalia 1 638 

Syrien  8199 

Övriga 

länder 

29 935 

  

Bakgrund 

Immigrant 

Utifrån den statistik som Statistiska centralbyrån (2019) har redovisat kommer immigranter 

att vara en ökad del av den patientgrupp som kommer att söka vård inom den svenska 

sjukvården. Enligt Eide och Eide (2009) kommer det bli en utmaning för vårdpersonalen att 

möta dessa patienter, närstående och familjer med en annan kulturell, etnisk, språklig eller 

religiös bakgrund. För vårdpersonalen kan den kommunikativa utmaningen vara att leva sig in 

i deras värld, bli bekant med deras tecken och normer samt skapa en trygghet för patienterna. 

Dessa personer kan ha upplevt andra livserfarenheter som till exempel inbördeskrig, terror, 

tortyr, naturkatastrofer eller svält. Det kan även vara personer med annan uppfattning av 

verkligheten när det gäller livssyn, intressen, politisk grupptillhörighet eller sexuell läggning. 
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Enligt Taloyan et al. (2008) mår utländskfödda patienter mer psykisk dåligt än svensk födda 

patienter, detta relaterad till traumatiska händelser dessa patienter har varit med om. Språket 

lan bli ytligare ett annat komplicerat problem som orsakar hinder i omvårdanden av patienter 

med ett annat modersmål än sjuksköterskan. Enligt Bäärenhielm (2013) är ett fungerande 

kommunikation avgörande för en god vård.    

Språk och kommunikationens betydelse inom vården 

Språket fungerar som ett kommunikationsmedel, med hjälp av språket kan patienter sätta ord 

på sina känslor och erfarenheter. Sjuksköterskan kan då genom ett fungerande 

kommunikation ta del om patienternas livsvärld. Ordet kommunikation kommer från det 

latinska ordet kommunicatio och innebär ömsesidigt utbyte av information samt att 

communicera vilket innebär att göra någon annan delaktig i det som ska göras (Fossum 2013). 

Wiklund (2003) beskriver att kommunikation mellan sjuksköterska och patient är livsviktig 

då ett fungerande kommunikation ger sjuksköterskan möjlighet få viktiga och relevanta 

informationer om patientens hälsotillstånd. Genom att sjuksköterskan kan samtala med 

patienten kan livsviktiga informationer samlas in, detta kan försvåras om det föreligger 

språkbarriärer. När sjuksköterskan och patienten inte kan kommunicera med varandra genom 

ett gemensamt språk kan språkbarriärer uppstå. Det insamlade informationen kommer sedan 

ligga till grund för planering av patientens hälsotillstånd, bedömning av vård och behandling. 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att kunna samtala och kommunicera är grunden till 

relation mellan sjuksköterskan och patienten. Hanssen (2008); Sundler et. al. (2017) beskriver 

att språk och kommunikation är betydelsefull för omvårdnaden, vid brist på verbal 

kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten kan vården fallera och patientens 

rättigheter gå förlorade. Språkbarriärer kan även orsaka en ökad belastning för sjuksköterskan 

i möte med patienter med annat modersmål, exempelvis behöver sjuksköterskan avse mer tid 

för patienter med språkbarriärer. Vid en fungerande kommunikation kan risken för 

missförstånd undvikas och en god omvårdnad erbjudas (Fossum 2013). Språk är en viktig del 

i möten mellan sjuksköterskan och patienten och är därför angeläget att belysa verbala 

språkbarriärer som uppstår eftersom de kan äventyra patientsäkerheten i form av fel 

omvårdnadsåtgärder (Lindh & Sahlqvist 2012).  

 

Crawford et. al. (2017) och Fossum (2013) framställer att kommunikation är livsviktigt och 

avgörande för sjuksköterskan i samband med informationsöverföring, bedömning, rådgivning 

och patientundervisning. Ett fungerande kommunikation anses även bidra till att 

sjuksköterskan och patienten kan bilda en dialog och därmed kunna tillgodose patientens våd 

behov. Senare skrivs även att patientsäkerheten kan hotas och patienten kan få en sämre vård 

på grund av missförstånd relaterad till språkbarriärer och skillnad mellan olika kulturer.  

Språk- och kommunikationsbarriärs påverkan på vården 

Enligt Eide och Eide (2009) innebär Språk- och kommunikationsbarriärer att det uppstår ett 

språk eller verbalt kommunikationshinder, för situationer där sjuksköterskan och patienten 

talar två olika språk. Vilket leder till att ömsesidigt utbyte av information mellan parterna 

försvåras. När språkbarriärer uppstår finns det då risk för en sämre vårdkontakt och relation 

mellan patienten och sjuksköterskan. Van Rosse et. al. (2016) framlägger att 

patientsäkerheten påverkas alvarligt av språkbarriärer. Enligt O’Donnell et. al. (2007) orsakar 

språkbarriärer missförstånd hos de flesta patienterna i samband med kontakt med vården. Det 

framkom även att patienterna kunde känna att de inte fick tillräckligt med information om sitt 

sjukdomstillstånd, behandlingar och åtgärder. En slutrapport från kommissionen för jämlik 
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vård (2015) beskriver att kommunikation mellan vårdpersonalen och patienten är den största 

barriären som upplevs inom vården och kan leda till ojämlik vård. Språkbarriärer begränsar 

patientens möjlighet till att förmedla sina egna tankar och känslor till sin omgivning, samt att 

den kan ha negativa effekter på patientens hälsa samt den givna omvårdnaden (Björk-

Brämberg et.al. 2010; Carnevele et. al. 2009; Flores et.al. 2012). 

 

Enligt Björk-Brämberg et. al. (2010) kan en saknad gemensamt språk som orsakar 

språkbarriärer orsaka en tyst lidande för patienten. Eide och Eide (2009) och Hanssen (2008) 

skriver för att underlätta kommunikationen och minska risken för missförstånd, när 

språkbarriärer uppstår kan det vara nödvändigt att använda sig av en professionell tolk för att 

övervinna denna barriär. Tolkar kan användas som en bro mellan sjuksköterskan och 

patienten. Ordet språkbarriärer kommer användas till största mån i litteraturstudien och det 

står för all verbal kommunikationshinder. 

Tolk  

Utbildade tolkar benämns som professionella tolkar och är då viktigt att det är just 

professionella tolkar som används i möte mellan sjuksköterskan och patienten. Fördelen med 

en professionell tolk är att tolken alltid är neutral och översätter allt som sägs ordagrant utan 

att något läggs till eller tas bort. En professionell tolk brukar ha erfarenhet av att översätta 

sådant som annars är svårt att översättas av en okvalificerad tolk eller anhörig som tolk. 

Tolken går även under tystnadsplikt, allt som sägs stannar mellan tolken, patienten och 

sjuksköterskan. Information som sägs blir direkt översatt av tolken till skillnad från då en 

anhörig som tolkar. Patienter brukar av olika anledningar använda sig av en okvalificerad 

tolk, det kan vara en nära anhörig eller en närstående (Entrena 2007; Hanssen 2008).  

Användning av anhörig som tolk kan leda till att patienten blir generad inför sin anhörig och 

detta kan resultera i att viktiga symtom missas och fel diagnos ställs.  Även viktig information 

kan gå förlorad då patientens integritet och autonomi kan påverkas vid användande av anhörig 

som tolk. Detta kan resultera i att patienten inte får en god omvårdnad som den behöver. 

(Hadziabdic & Hjelm 2014; Garrett et. al. 2008; Eide och Eide 2009).  

Lagar inom hälso- och sjukvård 

Sverige har enligt FN:s internationella konvention om ekonomisk, sociala och kulturella 

rättigheter, beviljat alla patienter, oavsett vart patienten kommer ifrån, rätten till bästa möjlig 

hälsovård, både fysiskt och psykiskt (FN: internationell konvention, artikel 12, 2004). 

Vårdpersonalen har ansvar för att se till alla patienters lika rättigheter och värde tillgodoses. 

Som vårdpersonal ska patientens hälsa vara det främsta målet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2019a). Enligt hälso- och sjukvårdslagen 2§ (SFS 2017:30) har alla patienter oavsett 

bakgrund och etnicitet samma rättigheter till god hälsa och vård på lika villkor. Vården ska 

ges med respekt för alla patienters lika värde och för den enskilda patientens värdighet samt 

att den ska vara tillgänglig och tillfredsställa patientens behov av trygghet, autonomi och 

kontinuitet. Enligt samma lag ska den som har störst behov av hälso- och sjukvård ha 

företräde till vården.  

 

Enligt patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS 2010:659) ska varje patient skyddas mot vårdskada, 

PSL syftar till att främja en hög patientsäkerhet inom svensk hälso- och sjukvård. Med detta 

menas att ingen patient ska under sin vistelse inom svensk hälso- och sjukvård drabbas av 

någon vårdskada. Vårdskada innebär onödig lidande, fysisk eller psykisk skada samt dödsfall 

som skulle kunna ha undvikits, om lämplig åtgärd hade vidtagits i samband med hälso- och 
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sjukvårdskontakt. PSL syftar även till att ingen allvarlig vårdskada får ske som kan förorsaka 

ökat vårdbehov eller dödsfall. Med insättning av lämpliga åtgärder av hälso- och sjukvården 

ska vårdskador som inte är relaterad till patientens sjukdoms- och hälsotillstånd undvikas 

(Socialstyrelsen, 2017). Cohen et.al. (2005) framställer att språkbarriärer och bristande 

patientsäkerhet var samman kopplande. Språkbarriärer mellan sjuksköterska och patienten 

ansågs vara en ökad risk för vårdskada för patienten. Enligt Johnstone och Kanitsaki (2006) 

har diskussion om språkbarriärer och kulturella skillnader senaste året utelämnats trots att det 

har sket utveckling av patientsäkerhetsarbeten.  

 

Patientlagen (SFS 2014:821) ger en möjlighet till att stärka och tydliggöra patientens ställning 

samt främjar patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patienten har rättighet 

att ha ett inflytande i sin egen vård samt att bli informerad om sitt tillstånd, den som förmedlar 

informationen till patienten har skyldighet att säkerställa att patienten har förstått den 

mottagna informationen. Den givna informationen ska vara anpassad till individens språk och 

förutsättningar, det ingår i sjuksköterskans kompetens att skapa en god relation med patienten 

för att öka patientens möjlighet till självbestämmande och delaktighet i sin vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan ansvarar för att patientens rättigheter avseende 

olikheter, autonomi och rättvisa respekteras för att bevara och utveckla sitt yrkes 

professionalitet (Svensk sjuksköterskeförening, 2019b). 

Omvårdnad och språkbarriärer   

Ternestedt och Norberg (2014) beskriver att omvårdnad är sjuksköterskans huvudansvar 

vilket innebär att sjuksköterskan ska hjälpa patienten att främja hälsa och förebygga ohälsa. 

Enligt Carnevale et al. (2009) är en fungerande kommunikation mellan sjuksköterskan och 

patienten viktigt för att kunna ge en god och personcentrerad vård. Enligt Danielson (1985) 

innebär omvårdnad att tillgodose allmänmänskliga och personliga behov samt att stärka och 

bevara patientens egna resurser. Omvårdnad fungerar som ett komplement till medicinsk 

vård, med hänsyn till patientens psykiska, kulturella och sociala behov. Enligt Travelbee 

(2006), Blume et.al. (2000) och Pasco et. al. (2004) är kommunikation mellan sjuksköterska 

och patient grundläggande för god vård, kommunikation ses även som ett viktigt grund till 

utveckling av en god relation mellan sjuksköterska och patient. Utvecklingen av en relation 

kan påverkas eller hindras vid språkbarriärer.  

 

Enligt Travelbee (2006) innebär begreppet omvårdnad att hjälpa patienten att hitta mening 

och motivation till hälsa samt genom erfarenheter förebygga ohälsa och sjukdom. Travelbee 

(2006) skriver även att ett fungerande kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten 

ökar patientens möjlighet till delaktighet i beslut kring sin egen vård och behandlingar, och 

detta kan därmed öka trygghetskänslan hos patienten. Travelbee (2006) framställer att 

kommunikation fungerar som process mellan sjuksköterska och patient där information ges 

och tas emot mellan parterna, och därför kräver kommunikation att båda parter är aktiva och 

kan kommunicera med varandra genom ett gemensamt språk för att kunna utveckla en 

konversation. Travelbee (2006) lägger fram att det är viktigt att känna till båda kulturen och 

familjen, det kan ha påverkat och betydelse på hur patienten uppfattar lidande och sjukdom. 

Samt att varje patients upplevelse om hälsa och ohälsa är unik för varje individ. Carnevele et. 

al. (2009) och Cioffi (2002) beskriver att kommunikation består inte enbart av 

verbalkommunikation. Att ha kunskap inom andra kulturer och transkulturell omvårdnad kan 

ses som en fördel för sjuksköterskan, då det behövs en viss grad av gemensam förståelse av 

världen som omger oss samt hur människor lever i den. 
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Utifrån Leininger (1991) (Culture Care Theory), som är en omvårdnadsteori och handlar om 

transkulturell omvårdnad, bör vårdpersonalen ha fokus på patientens kulturella bakgrund och 

även ha ett holistiskt synsätt för att uppnå en god omvårdnad. Denna teori syftar till att 

upptäcka sociokulturella faktorer som är gemensamt över hela värden, för att kunna vårda 

människor som kommer från en annan kultur. De faktorer som ingår i teorin för god 

omvårdnad är professionell vård, språk, etnisk bakgrund och talsammanhang Olika faktorer 

behöver beaktas vid kulturbaserad vård, Leiningers utvecklade soluppgångsmodellen, 

Sunrise-modell. Denna modell fungerar som en guide för sjuksköterskor för att få en 

helhetsbild av patienten vid kulturbaserad omvårdnad, samt att den underlättar för 

sjuksköterskor att förstå vilken världsbild patienten har. Wikberg och Eriksson (2008) 

beskriver att Leiningers transkulturella omvårdnadsteori har fokus på omsorg för både 

omvårdnad och omvårdnadsvetenskap. Omsorg bildas av kultur och upplevs olika av skilda 

kulturer. Omvårdnad och omsorg bör tillämpas individuellt, samt att patientens syn på sin 

egen kultur är viktigare än sjuksköterskans uppfattning om patientens kultur. Målet med den 

kulturbaserade vården är att ge en god omvårdnad till patienten genom att ta hänsyn till 

patientens kulturella bakgrund samt minimera risker och förbättra återhämtningen av 

patientens ohälsa. 
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Problemformulering 

Immigranter kommer vara en ökad del av den patientgrupp som kommer söka vård inom den 

svenska sjukvården. Det innebär att patienter med annat modersmål än svenska kommer att 

öka. Språkbarriärer i vård möten kan leda till olika upplevelser hos både patienten och 

sjuksköterskan, samt den kan orsaka allvarliga problem som kan påverka patientsäkerheten. 

Det är därför viktigt att generera ny kunskap, för att belysa hur omvårdnaden upplevs när det 

uppstår språkbarriärer. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelser av språkbarriär inom vården mellan 

sjuksköterska och patient med olika modersmål. 

Metod 

Studien utförs i form av en litteraturstudie, vilket innebär att analysera och sammanställa 

redan befintliga forskning inom ett område som är kvalitetsgranskade, och sedan kartlägga 

vad tidigare forskningen har kommit fram till (Forsberg & Wengström 2013; Polit och Beck 

2016). Detta kan göras i nio steg enligt Polit och Beck (2016). Se figur 1. 

 

 
 Figur 1. Polit och Beck (2009) nio steg, fritt översatt (Polit & Beck 2016).

Steg  

1  
•Formulera  problemförmulering och syfte till litteraturstudien  

steg 

2 
•Planera och bestämma inklusions- och exklusionskriterier, databaser, användbara källor och sökord  

steg 

3 
•Genomföra databassökningar, 

Steg  

4 
•Dokumentera sökningar, sortera och välja ut relevanta artiklar utifrån abstrakten  

steg  

5 
•Läsa genom sparade artiklarna, samt sortera bort icke relevanta artiklar 

steg 

6 
•Sortera och sammanfatta information från artiklarna  

steg 

7 
•Kvalitetsgranska dem olika artiklarna 

steg  

8 
•Sparat material analyseras och information från artiklarna sammanställs och kategoriseras  

steg  

9 
•Kritisk sammanfattning av resultat 
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Inklusionskriterier  

Enbart vetenskapliga artiklar med patienter över 18 år eller sjuksköterskor med olika 

modersmål. Artiklar som handlar enbart om upplevelse av verbal språkbarriär. Vetenskapliga 

peer-review artiklar som är skrivna på engelska eller svenska. 

Exklusionskriterier 

Review artiklar, artiklar annan vårdpersonal än sjuksköterskan, anhörig eller 

närståendeperspektiv.  

Litteratursökning 

Litteratursökningen är baserat på Polit och Beck (2016) nio steg. Utifrån Polit och Beck 

(2016) nio steg, i steg 1 formulerades problemformulering och syfte till litteraturstudien. 

Utifrån steg 2 av Polit och Beck (2016) nio steg, planerades och bestämdes vilka inklusion- 

och exklusionskriterier litteraturstudien skulle ha, samt vilka sökord som skulle användas och 

i vilka databaser sökningarna skulle gå till. Artiklarna som används söks i valda databaser 

som PubMed och CINAHL. PubMed är en tillgänglig databas av Medline, som innehåller 

vetenskapliga artiklar som handlar om medicin, publicerad av National Library of Medicine. 

CINAHL står för Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature och består 

mestadels av omvårdnadsartiklar (Willman et. al. 2016). Utifrån Forsberg och Wengström 

(2013) kan även manuella sökningar i form av fritextsökning kombinerat med MESH-termer 

göras för att få fram olika vetenskapliga artiklar, detta kommer göras i de valda databaserna. 

Litteratursökningen kommer följa.  

 

Enligt steg 3 av Polit och Beck (2016) nio steg, genomfördes artikelsökningen i de olika valde 

databaserna. Artikelsökningen i de olika databaserna redovisas i två tabeller. En tabell för 

PubMed och respektive en för CINAHL. Tabellerna beskriver och redovisar vilka sökord som 

används, antal träffar, urval 1-3 och antal dubbletter av artikelsökningens resultat. Till 

studiens artikelsökning användes olika sökord som var relevanta till artikelns syfte. De sökord 

som användes i PubMed med MESH-termer var “Refugees”, “Emigrants and Immigrants” 

samt “Communication barriers” och de sökord som användes i CINAHL med Headings-

termer var “Communication barriers”, “Patients” samt “Immigrants”. Sökningen gjordes 

främst genom kontrollerade ämnesord i de olika databaserna och som uppfyllde inklusion- 

och exklusionskriterierna. Efter kontrollerade ämnesord kombinerades andra ämnesorden eller 

med ord i fritext, för att uppnå tillräckligt med artiklar för studien. Fritextsökning i PubMed 

var till exempel (“Refugees” OR “Emigrants and Immigrants” AND “Communication 

barriers” AND “Patient satisfaction OR Experience* OR Perciev* OR Perception” AND 

“Nurs*”). Det gjordes även fritext sökning i CINAHL databas till exempel (”Communication 

barriers” AND “Patients OR Immigrants” AND “Nurs*”) (”Communication barriers” AND 

“Patients OR Immigrants” AND “Experience OR Feelings OR Emotions”). 

(”Communication barriers” AND “Patients OR Immigrants” AND “Experience OR Feelings 

OR Emotions” AND “Nurs*”).  Enligt Willman et. al. (2006) kan AND användas för att hitta 

relevant data under datainsamlingen, AND separerar eller förenar ord med olika söktermer. 

AND har använts under litteratursökningen för att kunna hitta relevanta artiklar med båda 

sökorden i fokus, samt OR har använts för att söka artiklar med ena eller andra ordet. Se 

Tabell 1 och tabell 2 för sökningsresultat och urval. 
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Tabell 2. Databassökning i PubMed. 

Databas 

2019-01-31 

Sökord 

  

  

Sök Antal Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PubMed Mesh“Communication 

barriers” 

(S1) 2803     

  Mesh”Refugees”  (S2) 9065     

  Mesh”Emigrants and 

Immigrants” 

(S3) 1060     

  (Patient satisfaction 

OR Patient 

experience* OR 

Perciev* OR 

Perception) 

 

(S4) 

589198    

 (S1) AND ((S2) OR 

(S3)) AND (S4) AND 

Nurs* 

   64 28 8 8 

Total   64 28 8 8 

(*) trunkering alla ändelser om sökord, (” ”) antyder frassökning.   
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Tabell 3. Databassökning i CINAHL 

Databas 

2019-01-31 

Sökord Sök Antal Urval 1 Urval 2 Urval 3 

CINAHL MM 

”Communications 

barriers” 

(S1) 1660     

  MH”Patients” (S2) 7602     

  MH”Immigrants” (S3) 12309     

  (S2) OR (S3) (S4) 19906     

  (S1) AND (S4)    

  

(S5) 143     

  (S1) AND (S4) AND 

Nurs* 

 31  16(1) 2 2 

  “experience” OR 

“feelings” OR 

“emotions” 

 (S7) 288,838    

  ((S1) AND (S4) AND 

(S7)) AND Nurs* 

  10 7(1) 0 0 

 ((S5) AND (S7)) 

AND Healtcare* 

 10 4(1) 1 1 

Total      51 27 (3) 3 3 

() siffran inom parantes står för dubbletter, (*) trunkering alla ändelser om sökord, (” ”) 

antyder frassökning. (MH) Heading-termer och (MM) betyder “major”, fokus på den här 

frasen.  
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Urval 1 

Urval 1 började med steg 4 utifrån Polit och Beck (2016) nio steg, det innebär att sökningarna 

dokumenterades samt relevanta artiklar sorterades och valdes ut utifrån artiklarna abstrakt. 

Granskningen av artiklarna var baserad på relevans och lämplighet till litteraturstudiens syfte. 

Total granskades 64 artiklar från PubMed, och av dessa 64 artiklar valdes 28 artiklar till urval 

2. Från CINAHL granskades totalt 51 artiklar, och av dessa 51 valdes 27 artiklar till urval 2. 

Av de 27 artiklar var 3 artiklar externa dubbletter, vilket betyder att samma artiklar hittades i 

PubMed, i och med detta återstod totalt 24 artiklar från CINAHL. Total granskades 115 

artiklar från båda databaserna, av dessa 115 valdes 52 artiklar till urval 2. Alla 52 artiklar 

laddades ner från båda databaserna PubMed och CINAHL och sedan lästes artiklarna igenom. 

Författarna översatte artiklarna från engelska till svenska med hjälp av online lexikon för att 

lättare kunna läsas genom, parallell med engelskan, då båda författarna har begränsad 

kunskap i engelska. De artiklar som inte uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna och 

ansågs inte vara relevanta för litteraturstudien och valdes bort.  

Urval 2 

I urval 2, steg 5 av Polit och Beck (2016) nio steg, alla artiklar lästes igenom noggrant i sin 

helhet med hänsyn till studiens syfte och inklusion- och exklusionskriterier. Artiklar som 

ansågs inte var relevant för studiens syfte sorterades och valdes bort. I Steg 6 av Polit och 

Beck (2016) nio steg, sorterade och sammanfattades information från artiklarna. Relevant 

information från artiklarna markerades med olika färger och sparades. Artiklar som inte 

uppfyllde de olika inklusions- och exklusionskriterierna valdes bort. Av de 52 artiklar som 

gick vidare till urval 2 valdes totalt 11 artiklar. De artiklar som valdes bort hade studerat 

språkbarriärer utifrån barn-, anhörig-, annan vårdpersonal- eller utifrån läkarperspektiv. 

Urval 3 

Urval 3 inleds med steg 7 utifrån Polit och Beck (2016) nio steg. Under steg 7 

kvalitetsgranskades artiklarna utifrån Polit och Beck (2016) granskningsprotokoll ”Guide to 

an Overall Critique of a Qualitative Research Report”. Under kvalitetsgranskningen av de 

relevanta artiklarna kontrollerades exempelvis artikelns syfte och problemformulering av 

anledningen att se om det fanns någon koppling mellan forskningsproblemet och den använda 

metoden. Artiklarna lästes och kvalitetsgranskades av båda författarna vid olika tillfällen, 

sedan har båda författarna tillsammans gått genom artiklarna ytligare för att säkerställa att 

ingen viktig information eller delar missats. Efter kvalitetsgranskningen gick alla 11 artiklar 

vidare till urval 3. Artiklarna analyserades och information från artiklarna sammanställdes för 

att göra en kritisk sammanfattning av resultatet.  

Databearbetning och analys  

Första steget i databearbetning och analys var steg 8 ur Polit och Beck (2016) nio steg. 

Artiklar som var relevant till studiens syfte valdes och lästes igenom noggrant av båda 

författarna vid upprepade tillfällen, både separat och tillsammans. Information och material 

från artiklarna sorterades och strukturerades med hänsyn till studiens syfte samt resultat av 

artiklarna. Författarna har sedan vid flera tillfällen suttit och diskuterat och analyserat resultat 

av artiklarna om vilka likheter och skillnader som beskrivs i artiklarnas resultat. Sedan har de 

11 artiklar som var kvar i urval 3 blivit numrerade från 1-11. Viktiga delar som citat och 
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meningar som var relevant för studiens syfte färgmarkerades. De delar som var markerade 

med färg kopierades och sedan klistrade in i ett nytt Word-dokument med tillhörande 

artikelnummer. Meningen med numrering av artiklarna var för att lättare kunna få en översikt 

över information från artiklarnas resultat samt lättare kunna identifiera vilken artikel tillhör 

vilken del av de sammanfattande resultaten i Word. Utifrån sista steget, steg 9, ur Polit och 

Beck (2016) nio steg analyserades information från artiklarna och sammanställdes. Material 

från artiklarna som beskrev liknande upplevelser hos sjuksköterskan och patienten delades 

sedan in under samma kategorier. Kategorier och subkategorier identifierades i det sparade 

materialet. Denna process resulterade i en huvudkategori hos sjuksköterskan upplevelsen av 

språkbarriärer hos sjuksköterskan med 2 tillhörande subkategorier upplevelsen av rädsla och 

oro samt känslan av otillräcklighet, och en huvudkategori hos patientens upplevelse av 

språkbarriärer hos patienten med 3 tillhörande subkategorier upplevelsen av rädsla och oro, 

känslan av osäkerhet och frustration och språkbarriärer som en orsak till social isolering. 

Databearbetning av analysen gjordes genom att använda det tillgängliga materialet från 

artiklarna (Polit & Beck 2016).   

Forskningsetiskt ställningstagande 

Granska en studie utifrån forskningsetiska aspekter handlar om två allmänna värderingar. Den 

första är kunskapskraven som handlar om att studien bör öka kunskapen inom sitt 

forskningsområde. Den andra är skyddskravet vilket innebär att värdering av att skydda 

individens frihet och integritet (Olsson & Sörensen 2013). Vid en litteraturstudie är det viktigt 

att göra etiska överväganden innan en litteraturstudie görs. Vid val av artiklar som skall 

användas till studien är det viktigt att artiklarna är granskade och godkända av en etisk 

kommitté, som utförligt och noggrant har reflekterat över de olika etiska aspekterna (Forsberg 

& Wengström 2013). Forsberg och Wengström (2013) framhålls vikten av att god 

referenshantering för att säkerställa att inte plagiering och stöld av data förekommer inom 

studien. Till denna studie har ställningstagande tagits till de etiska aspekterna. Urval av 

artiklarna som gjorts består av granskade och godkända artiklar. Det har även tagits hänsyn 

till litteraturstudiens syften samt att de olika inklusions- och exklusionskriterierna är 

uppfyllda. När citat använts har de återgetts ordagrant för att undvika misstolkningar. 

Författarnas har under litteraturstudiens gång försökt lägga egna förförståelsen och egna 

värderingar och tolkningar åt sidan för att kunna sammanställa materialet på ett så ärligt och 

objektivt sätt som möjlig (Polit & Beck 2016). Artiklarna finns sammanställda i en 

artikelmatris, se bilaga 1.   

 



  
 

14 

 

Resultat 

Resultatet av denna litteraturstudie är en sammanfattning av de 11 vetenskapliga artiklar som 

svarade mot studiens syfte. Syfte med litteraturstudien var att belysa upplevelser av 

språkbarriär inom vården mellan sjuksköterska och patient vid olika modersmål. Artiklar som 

inkluderades i denna studie var genomförda i Australien, Canada, England, Sverige och USA. 

Efter bearbetning och sammanställning av artiklarnas resultat framkom två huvudkategorier 

och fem subkategorier. En huvudkategori var sjuksköterskans upplevelse upplevelsen av 

språkbarriärer hos sjuksköterskan med två subkategorier upplevelsen av rädsla och oro samt 

känslan av otillräcklighet, och den andra huvudkategorin var patientens upplevelse patientens 

upplevelse av språkbarriärer med tre subkategorier upplevelsen av rädsla och oro, känslan av 

osäkerhet och frustration samt språkbarriärer som en orsak till social isolering.  

Sjuksköterskans upplevelse av språkbarriärer  

Under resultatet av sjuksköterskans upplevelse framkom att sjuksköterskan upplevde 

svårigheter i att möta patienter med andra modersmål, där ett gemensamt språk saknades. 

Resultatet påvisade att sjuksköterskan kunde till mestadels uppleva rädsla och oro samt 

känsla av tillräcklighet i möte med patienter där verbala kommunikationsbarriär uppstod.  

Upplevelsen rädsla och oro  

I resultatet framkom att verbala kommunikationsbarriärer upplevdes som en skrämmande 

utmaning då bedömning av sjukdomens allvarlighetsgrad försvårades, samt att det fanns en 

ökad risk för felaktig bedömning, diagnostisering och medicinering av patienten. 

Sjuksköterskan upplevde även rädsla och oro över feltolkning av symtombeskrivning och 

symtomuttryck, då språket begränsade patientens möjlighet till att kunna beskriva sina 

symtom på ett förståeligt sätt (Hultsjö & Hjelm 2005; Söderman & Rosendal 2016; Xu 2007). 

Enligt Kay et. al. (2016) upplevde sjuksköterskan oro över patientsäkerheten då språkbarriärer 

hindrade sjuksköterskan att informera patienten om läkemedel, dosanvisningar och 

biverkningar. Språkbarriärer kunde även orsaka oro hos sjuksköterskan vid samtycke ifrån 

patienterna till olika medicinska behandlingar på grund av oförmågan till en ömsesidig 

förståelse mellan sjuksköterska och patienten. Higginbottom et. al. (2016) beskriver att 

sjuksköterskan upplevde oro över användning av medicinska termer vid 

informationsöverföringen till patienten för att detta kunde begränsa patientens förståelse till 

samtycke. Det framkom även att sjuksköterskan upplevde rädsla och oro över att 

språkbarriären påverkade vårdrelationen, samt att detta ledde till att sjuksköterskan kände att 

de inte kunde tillgodose patientens vårdbehov och att patienten inte fick den vård eller 

behandling som den verkligen behövde (Connor & Miller 2014; Mengesha 2018; Wilkinson 

et. al. 2014; Xu 2007; Xu et. al. 2008). En sjuksköterska förklarade följande: 

 

“it’s still my concern that the patient is not always getting, you know, the care that they 

actually need in that way because they’re not being able to converse with us directly” 

(Wilkinson et. al. 2016, s.5) 

Känslan av otillräcklighet och diskriminering  

Språkbarriärer orsakade känslor av otillräcklighet, frustration dåligt självförtroende och stress 

hos sjuksköterskan relaterad till en djup känsla av osäkerhet och på grund av olösta problem 
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eller ouppfyllda krav i vården, hindrades sjuksköterskan att göra sitt bästa, särskilt när det 

gällde patientvården (Liou & Cheng 2011; Xu, 2007; Xu et. al. 2008). Liou och Cheng (2011) 

beskriver att sjuksköterskan hade en känsla av otillräcklighet oavsett hur mycket kunskap hen 

hade på grund av språkbarriären.  Känslan av otillräcklighet orsakade även stress hos 

sjuksköterskan då kommunikationen krävde extra tid av sjuksköterskan när den verbala 

kommunikationen inte fungerade mellan sjuksköterskan och patienter med olika modersmål.  

 

Hultsjö och Hjelm (2005) fann att sjuksköterskan kände sig otillräckligt och upplevde att 

vården blev mer komplicerad vid informationsöverföring i situationer där patienter behövde 

information inför olika diagnoser, behandlingar och åtgärder, samt att språkbarriären 

medförde en ökad svårighet att få en helhetssyn över patientens tillstånd. Sjuksköterskan 

upplevde även att patientens valmöjlighet i olika behandlingar påverkades av språkbarriärer, 

samt att den hade negativ inverkan på sämre vårdkvalitet och var en stressfaktor i deras 

dagliga arbete. 

 

’’Information is a great problem, we have a lot of information to give them, it’s difficult to 

understand what the problem is and it’s hard for us to form an opinion because of the 

communication barrier” (Hultsjö & Hjelm, 2005, s. 281).  

 

Hultsjö och Hjelm (2005) lyfte fram att sjuksköterskan kunde uppleva sig diskriminerad av 

patienter med annan bakgrund än svenska då patienterna var missnöjda med väntetiden inom 

akutvården, och anklagade sjuksköterskan för att vara rasist för att de inte fick hjälp med en 

gång, detta upplevdes svårt för sjuksköterskan. En sjuksköterska uttryckte sig följande: 

 

‘’Often they want help first . . . when they arrive, sometimes it happens they say it is because 

they are immigrants. It is hard to be called a racist because we don’t treat them differently 

from the Swedish patients’’ (Hultsjö & Hjelm, 2005, s. 282). 

 

Enligt Xu et. al. (2008) upplevde en sjuksköterska känna sig otillräckligt och även kränkt av 

anledningen att hennes kompetens blev ifrågasatt av en patient på grund av språkbarriärer, 

även om patienten visste att hon hade erfarenheter och kompetens inom sitt yrke, behövde 

sjuksköterskan anstränga sig mer för att bevisa sin kompetens, detta resulterade i att 

sjuksköterskan kände sig otillräckligt och kränkt. 

Patientens upplevelse av språkbarriärer 

Resultatet av patienternas upplevelse av språkbarriärer resulterade i tre subkategorier som 

består av upplevelsen av rädsla och oro, känslan av osäkerhet och frustration samt 

Språkbarriärer som en orsak till social isolering 

Upplevelse av rädsla och oro  

Patienterna upplevde rädsla i sjukhusmiljön detta relaterat till språkbarriärer. Rädslan och 

oron upplevdes starkare då patienten inte visste vem hen skulle vända sig till när hen behövde 

hjälp. Vid behov av emotionellt stöd upplevde patienten svårigheter att be om hjälp på grund 

av oförmågan till ömsesidig förståelse mellan patienten och sjuksköterskan (Wilkinson et. al. 

2014). Enligt Wilkinson et. al. (2014) kunde patienterna vara oroliga över att inte veta vad 

som händer och vad som planeras under deras sjukhusvistelse, språkbarriären hindrade 

patienterna att ställa frågor även tillgången till relevant information var begränsad. Patienterna 

kunde även uppleva oro över att sjuksköterskan inte kunde tillgodose deras vårdbehov om de 

inte kunde förstå varandra.   
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Higginbottom (2016) lyfte fram att språkbarriärer orsakade rädsla och oro hos patienterna då 

deras språkförmåga begränsade dem att ställa frågor samt förstå de svar som de fick. Patienten 

kunde även uppleva svårigheter i att uttrycka känslor, beskriva sina problem samt förstå dem 

olika medicinska termer som användes av sjuksköterskan, detta resulterade i en begränsad 

vårdrelation mellan patienten och sjuksköterskan. Kay et. al. (2016)  beskriver även att det 

framkom att patienter som fick medicinsk information översatt till sitt modersmål upplevde, 

en minska rädsla och oro över hur läkemedel skulle tas och vilka biverkningar de kunde ge 

(Kay et. al. 2016).  

 

’’sometimes when we get into hospital … they speak very, like very fast English, and being 

new to the country you don’t – you are not really used to the accent, you know. And so, and 

they are scared to ask question’’ (Higginbottom, 2016, s. 6) 

Känsla av osäkerhet och frustration  

I en studie av Higginbottom (2016) framkommer att språkbarriär begränsar patientens 

delaktighet i olika åtgärdsprogram som var avsedda för att hjälp dem i en viss situation, 

exempelvis gruppterapier. Det framkom även att patienter kunde missa möjligheten till 

uppföljningssamtal eller återbesök till sjuksköterskan på grund av oförmågan att förstå vad 

sjuksköterskan erbjöd vid senaste besöket, då patienten svarade nej på frågor som patienten 

inte förstod. Enligt Wilkinson et. al. (2014) kunde patienter uppleva osäkerhet i hur långt 

framskriden deras sjukdom var. Detta ledde till i ovisshet för patienten om sin sjukdom på 

grund av den begränsade språkförmågan.  

 

Dastjerdi (2016) beskriver att språkbarriärer orsakade en känsla av osäkerhet hos patienten i 

mötet med sjuksköterskan då språket begränsade patientens förmåga att beskriva sina symtom 

och besvär för sjuksköterskan, språket begränsade även patienten att fråga och ta del av 

information från sjuksköterskan om läkemedel och biverkningar. Enligt Kay et. al. (2016) kan 

språkbarriärer vara en risk för patientsäkerheten och minska delaktighet i sin vård. Enligt 

Higginbottom (2016) och Söderman och Rosendahl (2016) kunde vissa patienter uppleva 

frustration i samband med språkbarriärer, detta på grund av att de inte förstod vad som sägs i 

mötet med sjuksköterskan och strävan efter att göra egna tolkningar och gissningar av de 

pågående samtalen med sjuksköterskan. Efter mötet med sjuksköterskan kunde patienten 

uppleva sig frustrerad och förvirrad över sin diagnos och behandling då språkbarriärer 

orsakade missförstånd hos patienten. En patient uttryckte säg följande:  

 

“The nurse came to my house to visit me and she talk about lots of things but I didn’t 

understand … so whatever she asked me, I said, yeah, yeah, yeah. I just wanted to say, oh, 

you just leave” (Higginbottom, 2016, s. 6-7). 

Språkbarriärer som en orsak till social isolering  

Språkbarriärer orsakade en begränsad kommunikation mellan patient och sjuksköterska detta 

resulterade i en känsla av ensamhet och social isolering hos patienten.  Patienterna upplevde 

även utanförskap och social isolering när deras språkbarriär påverkade relationen mellan 

sjuksköterskan och resten av de personer som befann sig i deras vårdmiljö. Patienter som 

kunde ha ett fungerade kommunikation med sjuksköterskan upplevde sig mindre social 

isolerad, samt att deras önskemål lättare blev uppfyllda (Söderman & Rosendahl 2016). 
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Dastjerdi (2016) och Mengesha et. al. (2018) beskriver att patienterna hade mindre möjlighet 

till en ömsesidig kommunikation med sjuksköterskan på grund av språkbarriären, detta ledde 

till att patientens möjlighet till samtal om sitt mående samt frågor och funderingar 

begränsades, resultatet påvisade även att språkbarriär begränsade patienternas möjligheter till 

att beskriva och berätta om sina känslor och upplevelser i samtal med sjuksköterskan. 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelser av språkbarriär inom vården mellan 

sjuksköterska och patient vid olika modersmål. Litteraturstudien belyser både sjuksköterske-, 

och patientupplevelser av språkbarriär. Resultatet inkluderade två huvudkategorier en 

huvudkategori var sjuksköterskans upplevelse upplevelsen av språkbarriärer hos 

sjuksköterskan med två subkategorier upplevelsen av rädsla och oro samt känslan av 

otillräcklighet, och den andra huvudkategorin var patientens upplevelse patientens upplevelse 

av språkbarriärer med tre subkategorier upplevelsen av rädsla och oro, känslan av osäkerhet 

och frustration samt språkbarriärer som en orsak till social isolering. 

I resultatet framkom att sjuksköterskan och patienten hade gemensamma upplevelser av 

språkbarriärer. Vid brist på ett gemensamt språk upplevde både sjuksköterska och patient att 

kommunikationen blev som en utmaning.  

Resultatdiskussion av sjuksköterskans upplevelse av språkbarriärer 

Resultatet av arbetet visade på olika upplevelser hos sjuksköterskan. Rädsla och oro var något 

som utmärkte sig tydligt hos sjuksköterskan relaterat till språkbarriären. Detta påverkade 

vårdrelationen och blev en utmaning i bedömningen av patientens beteende, symtom, 

diagnostisering och medicinering. Språkbarriären upplevdes även som en ökad risk för 

patientsäkerheten och kunde orsaka begränsningar gällande informationsöverföring. 

Språkbarriären visade på negativa inverkan på samtycket från patienten i olika behandlingar 

och omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskor upplevde även en känsla av otillräcklighet och stress 

relaterat till språkbarriär. Flertal av sjuksköterskorna kände sig otillräckliga i mötet med 

patienten då kommunikationen var begränsad. Frustration och stress relaterat till en känsla av 

otillräcklighet hindrade sjuksköterskan från att utföra sitt arbete på bästa sätt, särskild inom 

patient vården. Det framkom även att känslor av att känna sig otillräckligt och kränkt kunde 

upplevas hos vissa sjuksköterskor. Detta lede till att patienten inte trodde på sjuksköterskans 

kunskapsnivå eller så anklagades sjuksköterskan för att särbehandla patienten på grund av 

hens bakgrund. Nielsen och Birkelund (2009) och Pertgert et. al. (2007) styrker att bedömning 

av sjukdomstillstånd försvåras vid språkbarriärer samt att immigrerande patienter kan 

uppträda mer uttrycksfullt och högljudd, vilket försvårade bedömningen av sjukdomens 

allvarlighetsgrad hos dessa patienter. Även Amiri et. al. (2016); Coleman och Angosta (2017) 

och Høye och Severinsson (2008) styrker att immigrerande patienters psykiska behov inte 

alltid kan tillgodoses av sjuksköterskan, då dessa patienter använde olika uttryck för smärta. 

Detta leder till att sjuksköterskan upplever en ökad oro och osäkerhet över att inte kunna 

förstå patienterna på grund av en avsaknad gemensamt språk. Resultatet i litteraturstudien 

visade även på att sjuksköterskan upplevde rädsla och oro över att göra felbedömningar och 

därmed utsätta patienten för felbehandling.  

  

Sjuksköterskan upplevde svårighet att bedöma sjukdomens allvarlighetsgrad på grund av 

annorlunda beteenden hos immigrerande patienter. Utifrån Leiningers (2002) kulturteori bör 

sjuksköterskan vara en aktiv lyssnare speciellt i samband med kommunikation av patienter 
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med annan kulturell bakgrund. Sjuksköterskan bör även undvika att använda medicinsk 

terminologi i möten med patienten, detta kan resultera i att patienten inte förstår vad 

sjuksköterskan säger. Det är även viktigt att sjuksköterskan har kunskap om hur förmedling 

av information och symtombeskrivning från patienter med andra kulturella bakgrunder 

uttrycks eller beskrivs. Detta kan underlättas genom grundläggande utbildning och kunskap i 

transkulturell omvårdnad för sjuksköterskan (McFarland & Leiningers, 2002). Lee et al. 

(2006) styrker att det finns en tydlig skillnad i kunskapsnivån avseende transkulturell 

omvårdnad hos sjuksköterskan när jämförelser har gjort före och efter utbildning. 

  

Språkbarriär kan leda till att sjuksköterskan upplever frustration på grund av svårigheten att 

ge och ta emot information i mötet med patienten. (Høye & Severinsson 2008; Jirwe et.al. 

2009; Ng & Newbold 2011; Pergert et. al. 2007). Under resultatet framkom även att 

sjuksköterskan kunde uppleva en känsla av otillräcklighet och frustration relaterat till 

språkbarriärer. Sjuksköterskan upplevde svårigheter i att bedöma hur mycket av den 

information hen hade lämnat över till patienten hade nått fram. Easterby et. al. (2012) styrker 

att sjuksköterskan kan uppleva en känsla av otillräcklighet, sårbarhet och frustration då 

språkbarriärer kan begränsa sjuksköterskan från att ge tillräcklig information om patientens 

hälsotillstånd samt behandlingar. Resultatet visade även att sjuksköterskan upplevde en ökad 

stress under sitt arbetspass, då språkbarriären krävde extra tid av sjuksköterskan för att få 

patienten delaktig i sin egen vård. Sjuksköterskan använde extra tid att få patienten förstå all 

information som hen hade lämnat för att få patienten delaktig i sin egen vård så mycket som 

möjligt.  

 

Enligt patientlagen (SFS 2014:821) och Hälso- och sjukvårdslagen ska vård bedrivas på lika 

villkor i samråd med patienten oberoende av vem patienten är och vad hen söker för. Därför 

är det viktigt att informationen ges på samma villkor till alla patienter oavsett om 

språkbarriärer föreligger eller inte. Vid språkbarriärer föreligger risken för missförstånd, detta 

kan leda till att patienten inte förstår de rekommendationer och restriktioner som lämnas av 

sjuksköterskan. Detta kan resultera i att patientens hälsotillstånd förvärras. Det är 

sjuksköterskans ansvar att sträva efter att patienten inte utsätts för något vårdskada som kan 

resultera i längre sjukhusvistelse. Sjuksköterskan kan riskera att förlora sin legitimation om 

inte vården ges utifrån de lagar och föreskrifter som gäller inom Hälso- och sjukvården. Kale 

och Syeds (2010) styrker att bristande kommunikation kan leda till ökade vårdskador och 

minskad patientsäkerhet, eftersom det är sjuksköterskans skyldighet att se till att patienten får 

information om vilken vård och behandling som bör ges.  

 

Vid språkbarriär kan sjuksköterskan använda sig av en professionell tolk för att minska risken 

för missförstånd och felbehandlingar samt öka patientens delaktighet och säkerhet i sin 

egenvård. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) är sjuksköterskan skyldig att anlita en tolk om 

sjuksköterskan upplever att informationsöverföringen inte fungerar och att patienten inte 

förstår vad som sägs.  Patienten har rätt att bli informerad om sitt tillstånd och sjuksköterskan 

som förmedlar informationen till patienten är skyldig att säkerställa att patienten har förstått 

den mottagna informationen. Den givna informationen ska vara anpassad till individens språk 

och förutsättningar. Enligt Aboul-Enein och Ahmed (2006) är det inte riskfritt att använda sig 

av en tolk, då tolken blir som ett ytligare steg i kommunikationen. Trotts att det finns risker 

med tolkanvändning rekommenderas att tolkar används. Då en fungerande kommunikation 

anses vara grundläggande för optimal och god omvårdnad.  

 

Under resultatet framkom även att sjuksköterskan kunde uppleva sig diskriminerad under sitt 

arbete. Författarna anser att detta kan vara relaterat till språkbarriären mellan patient och 
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sjuksköterska. Upplevelse av diskriminering kan även uppstå hos sjuksköterskan på grund av 

missförstånd och känslan av otillräcklighet. 

 

En svaghet i studien kan vara att i en artikel studeras upplevelsen av språkbarriär hos 

sjuksköterskan som vårdar demenspatienter med andra modersmål, med detta i åtanken anser 

författarna att det kan finnas en risk för missuppfattningar och feltolkningar av studien 

resultat. Då de demenssjuka patienterna inte kan uttrycka det de vill, har man dessutom ett 

annat modersmål än sjuksköterskan kan detta försvåras av sjukdomen. Vid demenssjukdom 

kan patienter med annat modermål förlora förmågan av det sekundära språket och falla 

tillbaka i sitt modersmålspråk, detta kan försvåra kommunikationen mellan sjuksköterskan 

och patienten. 

Resultatdiskussion av patientupplevelse av språkbarriärer  

I litteraturstudien studerades upplevelsen av språkbarriär mellan sjuksköterska och patient 

med olika modersmål påvisades resultat av ett antal upplevelser även hos patienten. Flertal av 

patienterna upplevde av rädsla och oro, känsla av osäkerhet och frustration samt social 

isolering relaterat till språkbarriärer. En fungerande kommunikation är av betydelse för hur 

patienten upplever omvårdnaden. Ett fungerande språk upplevs som en viktig faktor av 

patienten för hur relationen mellan patienten och sjuksköterska kommer att fungera. Enligt 

Travelbees (2006) omvårdnadsteori är en fungerande ömsesidig kommunikation mellan 

patient och sjuksköterska betydelsefullt i samband med utbyte av tankar, synpunkter och 

rekommendationer. En fungerat kommunikation kan mellan patient och sjuksköterska höja 

kvaliteten på vårdrelationen, samt öka patientens förståelse och delaktighet i sin egen vård. I 

studiens resultat framkom att språkbarriärer orsakade oro och rädsla hos patienten, då 

patienten inte kunde beskriva och förmedla sina symtom och besvär till sjuksköterskan. 

Patienten kunde även uppleva oro över effekten av olika behandlingar och biverkningar samt 

oro över ovissheten om hur länge vissa behandlingar skulle pågå. Författarna anser att oro och 

ovisshet hos patienten relaterad till okunskap om sin situation kan begränsa patientens 

delaktighet i sin egen vård. Även Koehn et. al. (2018) bekräftar att patienter som hade en 

begränsad språkförmåga upplevde rädsla över att diskutera sina tankar och känslor med 

sjuksköterskan. Rädslan som uppstod var på grund av oförmågan att utförligt kunna beskriva 

och diskutera tankar och känslor på ett förståeligt och trovärdigt sätt med sjuksköterskan. 

Garrett et. al. (2008) styrker att språkbarriärer orsakar oro och rädsla hos patienten när 

kommunikationsbarriärer uppstår mellan patienten och sjuksköterskan. Rädslan som uppstod 

hos patienten var relaterad till okunskap om sin sjukdom, oförmågan att uttrycka känslor och 

tankar, samt förmåga att be om och ta emot hjälp på ett förståeligt sätt. Koehn et. al. (2018) 

bekräftar i sin studie att kommunikationsbarriärer kan orsaka oro hos patienter i möte med 

sjuksköterskor som inte talar samma språk som patienten.  

 

Studiens resultat kom även fram till att språkbarriären orsakade osäkerhet hos patienten i 

samband med läkemedelsanvändning vid behandlingar. Författarna anser att språkbarriärer 

kan orsaka problem och riskera patientsäkerheten, i samband med informationsöverföring 

mellan patienten och sjuksköterskan, då det finns en risk att patienten missuppfattar den 

mottagna informationen från sjuksköterskan, om hur läkemedlen ska tas eller förvaras. Även 

Garrett et. al. (2008) bekräftar att verbala kommunikationsbarriärer mellan patient och 

sjuksköterska orsakar problem vid behandlingar och medicineringar.  Garrett et. al. (2008) 

bekräftar även att språkbarriärer orsakade ovisshet hos patienten när det handlade om vilken 

typ av omvårdnad de skulle behöva, samt att ovisshet och okunskap om sin sjukdom var 
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högre hos patienter som upplevde verbalt kommunikationsbarriärer än patienter som inte 

upplevde några kommunikationsbarriärer.  

 

Litteraturstudien resultat påvisar att patienter upplevde sig otrygghet och kände sig social 

isolerade på grund av språkbarriärer. Vid icke fungerande verbal kommunikation mellan 

patient och sjuksköterska kan relationen mellan dessa bli begränsad. Relationen kan då 

upplevas som distanserad för patienten. Enligt Travelbee (2006) är kommunikation grunden 

till en fungerande relation mellan patient och sjuksköterska. Travelbee (2006) menar att om 

relationen ska förbli mer personlig behövs fungerande kommunikation. Detta kan förklara 

patientens upplevelse av en begränsad vårdrelation med sjuksköterskan. Travelbee (2006) 

bekräftar att ett fungerande kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan ökar känslan 

av trygghet och minskad social isolering för patienten.  

 

Patientens delaktighet i sin egen vård påverkades av språkbarriären. Författarna anser att 

språkbarriärer orsakar en begränsning i patientens möjlighet till att vara med och planera och 

ge samtycke vid olika behandlingar och beslut i sin egen omvårdnad. Ovissheten och 

okunskap hos patienten om sin sjukdom, relaterad till begränsad kommunikation, kan enligt 

författarna försvåra patientens möjlighet till samarbete och delaktighet i olika beslut. Allt 

detta kan leda till att patientens tro och tillit till vården går förlorad. Garrett et. al. (2008) 

påvisar att en fungerande kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan ökar patientens 

tro på vården. Professionella tolkar kan enligt Garrett vara avgörande för att övervinna 

språkbarriären och uppnå en optimal hälsorelaterad omvårdnad. Därför anser författarna att 

alla patienter som upplever språkbarriär bör erbjudas tolk av vården, patienten har dessutom 

enligt patientlagen (SFS 2014:821) rätt till att bli erbjuden tolk om behov anses föreligga. 

Resultatet av denna litteraturstudie påvisar att patientens vård- och livskvalitet påverkas av 

språkbarriärer och därför är det extra viktigt att vidta tillgängliga omvårdnadsåtgärder för att 

övervinna denna barriär.  

Metoddiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelser av språkbarriär inom vården mellan 

sjuksköterska och patient vid olika modersmål. Detta för att få djupare förståelse för både 

sjuksköterskans och patientens upplevelser. Till studien använde författarna sig av kvalitativa 

artiklar, med anledningen att kvalitativa artiklar riktar in sig på att beskriva upplevelser och 

uppfattningar hos människan av olika fenomen. Att använda sig av kvalitativa artiklar till 

litteraturstudien anses enligt författarna som en styrka i studien, då kvalitativ forskningsdesign 

som nämnts ovan studerar upplevelser och uppfattningar hos människan, och detta är exakt 

vad författarna är intresserade av. Enligt Kjällström (2012) kan nackdelen med att använda sig 

av en litteraturöversikt vara att inte ha haft engelska som modersmål och okunskap inom det 

engelska språket och metodologiska brister hos författarna leda till orättvis bedömning och 

exkludering av artiklar under urvalsprocessen. I och med detta anser författarna då att inte ha 

haft engelska som modersmål, kan det finns risk för missuppfattningar eller feltolkningar av 

data både vid insamling och under analys- och urvalsprocessen. Författarna håller med om att 

det kan vara en svaghet för litteraturstudiens resultat, då alla artiklar har översatts från 

originalspråket engelska till svenska för att kunna läsa och förstå artiklarna. Då engelska eller 

svenska inte är författarnas modersmål kan en viss svårighet i att tolka och översätta texter 

förekomma, detta kan påverka styrkan och trovärdigheten i resultaten. Vid misstanke om fel i 

översättningen lästes de delar genom på engelska och genom online lexikon försökte då 

författarna att förstå innebörden i texten för att sedan göra en rättvis bedömning och tolkning 
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av texten, detta anser däremot författarna som en styrka i studiens slutresultat då författarna 

har försök att minimera alla risker för feltolkningar och missuppfattningar.     

 

Studien innehållsanalys genomfördes systematiskt enligt Polit och Beck (2016) nio stegs, i 

och med detta ökar studiens trovärdighet. Även Forsberg och Wengström (2013) bekräftar att 

trovärdigheten i en studie stärks när innehållsanalysen genomförs på ett systematiskt sätt. 

Utförandet av en litteraturstudie innebär att författarna ska tolka andra författarnas 

sammanställningar av intervjuer och statistik. Detta kan ses som en nackdel av författarna 

med tanke på att forskarna tolkar andras upplevelser av olika fenomen. I samband med 

tolkningar av andras upplevelser anser författarna att det kan finnas en liten risk för 

feltolkningar och missuppfattningar. Vid artikelsökning i både PubMed och CINAHL har inte 

ställning tagits till begränsning tidsmässigt, detta för att uppnå önskad mängd artiklar som 

behövs till litteraturstudien. Av denna anledning söktes artiklar mellan utan tidsbegränsning i 

årtal.  

 

Alla artiklar som användes till resultaten lästes igenom både individuellt och tillsammans av 

författarna för att uppnå en gemensam förståelse av artiklarnas innehåll och resultattolkningar 

samt minimera risken för misstolkningar. Det systematiska genomförandet av artikelläsningen 

samt att studien är skriven av två författare, anses öka studiens pålitlighet och trovärdighet. 

Lämpliga sökord bestämdes utifrån studiens syfte vilket var att belysa upplevelser av 

språkbarriär inom vården mellan sjuksköterska och patient vid olika modersmål. För att 

erhålla relevanta artiklar som svarar studiens syfte inom omvårdnad, genomförde författarna 

artikel sökningen i databaserna PubMed och CINAHL (Willman et. al. 2016). Ett flertal 

provsökningar gjordes, under databassökningen framkom förslag på nya sökord som 

författarna kunde använde sig av och därmed göra en systematisk databassökning, detta kan 

ge en ökad bekräftelsebarhet enligt Forsberg och Wengström (2013). I PubMed var 

sökorden  MeSH termer “Communication barriers”, ”Refugees”, ”Emigrants and 

Immigrants” och fritext sökningen  (Patient satisfaction OR Patient experience* OR Perciev* 

OR Perception). I CINAHL var sökorden Heading ”Communications barriers”, ”Patients”, 

”Immigrants” och fritext sökningar (“experience” OR “feelings” OR “emotions”) “Nurs*” 

och “Healtcare*”. Anledningen att söka både Heading/MeSH termer och fritext sökningar var 

att inte missa relevanta artiklar som svarar på studiens syfte. Det kan vara en fördel att 

författarna använde sig av AND och OR i artikel sökningen, vilket kan öka variationen. 

Författarna använde sig även trunkering (*) vid artikel sökningen, detta enligt Polit och Beck 

(2016) expanderar sökningen. Trunkering fångar alla ordböjningar och ökar möjligheten till 

att erhålla relevanta artiklar till litteraturstudiens syfte och därmed öka trovärdigheten i 

resultaten studien. Artiklar som inte svarade på studiens syfte valdes bort, exempelvis på 

sådana artiklar kunde vara att artiklarna studerade sjuksköterskestudenters eller andra 

vårdpersonals perspektiv det kunde även vara anhörig eller barn perspektiv. Artiklar som 

ansågs vara relevant till studiens syfte sparades och lästes noggrant igenom. Efter att ha 

noggrant lästes igenomartiklarna kvalitetsgranskades de enligt Polit och Beck (2016) 

granskningsprotokoll ”Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report”, 

författarna undersökte även att artiklarna var godkända av en etisk kommitté för att säkerställa 

sig att alla etiska principer har följts av forskarna.  

 

Artikelsökningen genomfördes av författarna from den 2019-01-31 tom 2019-01-31. Även om 

sökningen inte begränsades till ett visst årtal kunde författarna fortfarande erhålla aktuell 

forskning. Författarna anser att detta kan ses som en styrka i studien samt en ökad 

trovärdighet av studien slutresultat, då slutresultatet bygger på relevant och aktuell forskning 

inom studiens område. I resultaten användes sammanlagt 11 artiklar, 3 artiklar var från 
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CINAHL efter externa dubbletter och 8 artiklar var från PubMed. 4 artiklar som handlade om 

sjuksköterskans upplevelser, 3 artiklar som beskrev patienters upplevelser och 4 artiklar som 

innehöll både sjuksköterskans och patientens upplevelser av språkbarriär. Enligt Polit och 

Beck (2016) ska en litteraturstudie förse läsaren med en tydlig objektiv bild av den nuvarande 

forskningen, gällande ett specifikt ämne. Artiklar som inkluderades i denna studie var 

genomförda både i Sverige och utanför, såsom från Australien, England, Kanada och USA. 

Detta kan ses som en fördel och styrka i studiens resultat då det finns en stor variation av 

spridning av artiklarna över världen. En annan styrka i studien kan även vara att författarna 

har genom deltagande i olika grupphandledningar med seminarium samt individuell 

handledning av utomstående, tagit till sig respons och kritik av litteraturstudiens innehåll, 

detta har medförd adekvat justering och ändring av litteraturstudien. Enligt författarna anses 

detta som en styrka då förslag och kritik från utomstående har tagits tillvara.   

 

Artiklar som användes till resultaten av studien, lästes noggrann och följsamt av båda 

författarna och diskuterades gemensamt genom olika perspektiv för att inte gå miste om 

någon viktig information samt minska risken feltolkningar och öka tillförlitligheten och 

styrkan i studiens resultat. Enligt Polit och Beck (2016) steg 8 och 9 sammanställdes artiklar 

och gjordes sammanfattning av resultat. Resultatet delades upp i två huvudkategorier; 

upplevelsen av språkbarriärer hos sjuksköterskan och upplevelsen av språkbarriärer hos 

patienten.  Till båda huvudkategorierna bildades även subkategorier som bestod av 

upplevelsen av rädsla och oro och känslan av otillräcklighet hos sjuksköterskan, och 

subkategorier till patient upplevelsen bestod av upplevelsen av rädsla och oro, känslan av 

osäkerhet och frustration samt språkbarriärer som en orsak till social isolering.  

Slutsats 

Resultaten av litteraturstudien visade till att både sjuksköterskan och patienten hade 

gemensamma upplevelser av språkbarriär. Språkbarriären upplevdes som en utmaning för 

både sjuksköterska och patient inom vården. Resultat av litteraturstudien visade även att i 

nuläget har sjuksköterskan svårt att följa de lagar och författningar som ligger till grund för en 

god och patientsäker vård. Med detta menas att patientsäkerheten och patient delaktigheten 

påverkas på ett negativt sätt. Språkbarriären kan orsaka att patienten kan få en försämrad 

omvårdnad på grund av missförstånd i samband med informationsöverföringen relaterad till 

språkbarriären, även samtyckte till olika medicinska behandlingar och åtgärder kan 

begränsades på grund av språkbarriären. Leiningers omvårdnadsteori om 

transkulturellomvårdnad kan användas av sjuksköterskan som ett redskap i mötet med 

patienter med olika kulturella bakgrunder. Leininger framställera at det är viktigt att 

sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt för att främja trygghet och välbefinnande hos 

patienten. Syftet med litteraturstudien var att bidra med en ökad kunskap och förståelse för 

framtida forskning, samt ge en ökad kunskap och förståelse av upplevelser om språkbarriär i 

vården hos patienter och sjuksköterskor med olika modersmål. 

 

Klinisk betydelse 

Ett fungerande kommunikation är nödvändig och viktig mellan sjuksköterskan och patienten. 

En fungerande ömsesidig kommunikation kommer att kunna leda till en ökad trygghet och en 

bättre patientsäkerhet i vården. Språkbarriär och konsekvenserna av språkbarriärer bör lyftas 

fram redan under sjuksköterskeutbildningen. För att öka kunskap och medvetenhet hos 

sjuksköterskestudenter skulle utbildning inom mångkulturell omvårdnad kunna erbjudas. 
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Kunskap hos sjuksköterskor inom transkulturell omvårdnad kan bidra till att sjuksköterskan i 

mötte med patienter där språkbarriärer uppstår, erbjuda en god och säker vård. För 

verksamma sjuksköterskor kan efter avslutad utbildning behöva utbildning inom tolkservice. 

Detta kan förbättra användning av professionella tolkar samt öka kvaliteten på vården som ges 

till patienter med andra modersmål. Litteraturstudien kan bidra till en ökad och bättre 

förståelse hos sjuksköterskan då gemensamma upplevelser har påvisats för både 

sjuksköterskan och patienten vid språkbarriär. 

Förslag till fortsatt forskning 

Litteraturstudie påvisar att vidare forskning behövs inom språkbarriär, först och främst utifrån 

patientperspektiv då det har varit svårt att hitta ny och aktuell forskning inom detta område. 

Aktuell forskning inom detta område anses vara viktigt för att det kan leda till en förbättrad 

vårdkvalitet samt en säkrare patientsäkerhet och delaktighet i vården. 
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relaterad till tystnadsplikt och bevarat 

integritet och autonomi   



  
 

 

  

Higginbottom, G. M., 

Safipour, J., Yohani, S., 

O’Brien, B., Mumtaz, Z., 

Paton, P., 

Chiu, Y. & Barolia, 

R. (2016) 

 

Land: Kanada. 

 

An ethnographic 

investigation of the 

maternity healthcare 

experience of 

immigrants in rural and 

urban Alberta, 

Canada 

The aims of the study were to (1) 

generate new understanding of 

the processes that perpetuate 

immigrant disadvantages in 

maternity healthcare, and (2) 

devise potential interventions 

that might improve maternity 

experiences and outcomes 

for immigrant women in 

Canada. 

 

Syftet var att skapa ny förståelse 

för de processer som 

vidmakthåller hinder för migrant 

kvinnor inom mödravården, 

samt utarbeta interventioner som 

kan förbättra upplevelserna för 

blivande mödrar och ge ett bättre 

utfall.  

Metod: Etnografisk kvalitativ metod.  

Urval: 86 deltagare.  

Bortfall: 0 % . 

Datainsamlingsmetod: individuellt 

semistrukturerad och 

fokusgruppintervjuer. 

Dataanalysmetod: Analytisk. 

Under resultatet av studien beskrevs  

Kommunikationsbarriärer och bristande 

information inom mödravården som en svår 

barriär mellan sjuksköterska och patienten. 

Kommunikationsbarriären upplevdes som en 

utmaning hos både sjuksköterska och patient. 

Det nämndes även brist på socialt stöd, social 

isolering och kulturell övertygelse orsakade 

frustration och osäkerhet hos patienterna.  

  



  
 

 

  

Hultsjö, S. &  Hjelm, K. 

(2005) 

 

 Land: Sverige 

  

Immigrants in emergency 

care: Swedish health 

care staff’s experiences 

To identify whether staff in 

somatic and psychiatric 

emergency care experienced 

problems in the care of 

migrants, and if so to compare 

these. 

 

Syftet med denna studie var att 

identifiera huruvida 

vårdpersonal i den somatiska 

och psykiatriska akutvården 

upplevde problem i vården av 

migranter, och i så fall att 

jämföra dessa. 

Metod: Explorativ kvalitativ metod.   

Urval: 35 deltagare. 

Bortfall: Anges inte.  

Datainsamlingsmetod: Halvstrukturerad 

fokusgruppintervjuer.  

Dataanalysmetod: Analytisk. 

Under resultaten framkom att det uppstod 

situationer där migranterna uppträdde på 

oväntade sätt i samband med kulturella 

skillnader och språkbarriärer och 

svårigheter i att hantera det stora antalet 

människor runt patienten. 

Kay, M., Wijayanayaka, S., 

Cook, H. & Hollingworth, 

S.  (2016) 

 

 Land: Australia 

 

Understanding quality use 

of medicines in refugee 

communities in Australian 

primary care: 

a qualitative study 

To identify strategies to support 

the quality use 

of medicines in refugee 

communities. 

 

Studiens syfte var att identifiera 

strategier för att stödja 

kvaliteten av läkemedels 

användning i 

flyktinggemenskaper. 

Metod: Kvalitativ metod.  

Urval: 12 deltagare.  

Bortfall: Anges inte.  

Datainsamlingsmetod: 

Halvstrukturerade intervjuer. 

Dataanalysmetod: Analytisk  

 

  

Under resultatet av denna studie identifierade  

kommunikations- och språkbegränsningar, 

som en påverkan på patientsäkerheten. 

Språkbarriärer orsakade ett hinder i att få 

tillgång till rätt läkemedels information. 

  



  
 

 

  

Liou, S.R. & Cheng, C.-Y. 

(2011) 

 

 Land: USA 

  

Experiences of a Taiwanese 

Nurse in the United States 

To explore and interpret the 

lived experience of a Taiwanese 

nurse working in a U.S. hospital 

 

Att utforska och tolka 

upplevelser och erfarenheten av 

en taiwanesisk sjuksköterska 

som jobbar inom ett sjukhus i 

U.S.  

Metod: Hermeneutisk fenomenologi 

kombinerad med enkätstudie 

Urval: 1 deltagare .  

Bortfall: 0 %  

Datainsamlingsmetod: Djupgående 

löststrukturerad intervju. 

 Dataanalysmetod: Deskriptiv  

Resultaten påvisade att sjuksköterskan 

upplevde Frustration relaterad till språk och 

kommunikationsbarriärer och svårigheter i 

Kulturella skillnader i mötet med patienten. 

Mengesha, Z.B., Perza, J., 

Dunea, T. & Usshera, J. 

(2018) 

 

Land:Australia 

  

Talking about sexual and 

reproductive health through 

interpreters: The 

experiences of health care 

professionals consulting 

refugee and migrant 

women 

The aimed was to explore the 

health care professional 

experiences of working with 

interpreters when consulting 

refugee and migrant women 

who are not proficient in 

English around sexual and 

reproductive 

health issues 

 

Syftade med denna studie var 

att undersöka hälso- och 

sjukvårdspersonalens 

erfarenheter av att arbeta med 

tolkar i möte med flykting- och 

migranta kvinnor som inte är 

skickliga på engelska kring 

problem med sexuell och 

reproduktiv hälsa. 

Metod: Kvalitativ metod.  

Urval: 21 deltagare. 

Bortfall: Anges inte.  

Datainsamlingsmetod:  

Halvstrukturerade intervjuer 

Dataanalysmetod: Analytisk 

Resultaten påvisade att sjuksköterskan 

upplevde språkbarriärer ’’som en barriär’’ 

mellan de och patienterna och att det var en 

av de största utmaningarna i möte med 

flykting- och migranta kvinnor. Flertal 

sjuksköterska kunde uppleva svårigheter i att 

använda tolkar på grund av olika dialekter, 

även detta blev som en ytligare språkbarriär 

mellan sjuksköterskan och patienten. 



  
 

 

  

Söderman, M. & Rosendahl, 

S.P. (2016) 

 

Land: Sverige 

  

Caring for Ethnic Older 

People Living with 

Dementia – 

Experiences of Nursing 

Staff` 

The aim of this study was to 

explore and describe the 

nursing staff’s experiences of 

caring for non-Swedish 

speaking persons living with 

dementia in a Finnish speaking 

group home in relation to a 

Swedish speaking group home 

in Sweden. 

 

Syftet med denna studie var att 

utforska och beskriva 

vårdpersonalens erfarenhet och 

upplevelser av att ta hand om 

icke-svensktalande personer 

med demens i ett finskspråkigt 

grupphem och ett svensktalande 

grupphem i Sverige. 

Metod: Kvalitativ metod.  

Urval: 27 deltagare.  

Bortfall: 0 %  

Datainsamlingsmetod: 

halvstrukturerade intervjuer  

Dataanalysmetod: Analytisk   

  

Under resultaten av denna studie beskrivs 

vikten av ett gemensamt språk. 

Sjuksköterskan upplevde svårigheter i att 

kommunicera med patienterna å grund av 

språkbarriärer. Flertal sjusköterskor 

upplevde att patienternas behov inte alltid 

kunde bli tillgodosedd på grund av den 

begränsade kommunikationen.  

Sjuksköterskan kunde även uppleva känslan 

av otillräcklighet då språkbarriären 

begränsade kommunikationen mellan dem.   

 

  



  
 

 

  

Wilkinson, E., Randhawa, 

G., Brown, E.A., Da Silva 

Gane, M., Stoves, J., 

Warwick, G., Akhtar, T., 

Magee, R., Sharman, S. & 

Farrington, K. (2014) 

 

Land: England 

 

Communication as care at 

end of life: an emerging 

issue from an exploratory 

action research study of 

renal end-of-life care for 

ethnic minorities in the UK 

The aim was to improve the 

quality of end-of-life care in this 

population. 

 

Syftet var att förbättra 

kvaliteten på omvårdnad vid 

livets slutskede hos njursjuka 

patienter.  

Metod: Kvalitativ metod.  

Urval: 61 deltagare   

Bortfall: Anges inte.  

Datainsamlingsmetod: 16 

halvstrukturerade intervjuer och 14 

fokusgruppintervjuer  

Dataanalysmetod: Analytisk  

 

 

 

 Resultatet av denna studie påvisar att 

språkbarriärer orsakar en sämre vårdrelation 

och leder till social isolering av patienterna. 

Det framkom även att patienter som upplever 

kommunikationsbarriärer inte vill helst bli 

inlagt på sjukhus då på grunda av rädsla och 

oro för att inte kunna be om hjälp och få den 

hjälpen som den behöver. Flertal av patienter 

och sjuksköterskor upplevde även att 

språkbarriärer blev som ett hinder till 

djupgående diskussion mellan dem.  

Xu Y, (2007) 

 

 Land: USA  

 

Strangers in strange lands: 

a metasynthesis of lived 

experiences of immigrant 

Asian nurses working in 

Western countries 

The purpose of this study, Asian 

nurses is defined as nurses 

whose home countries are in 

Asia. 

 

Syftet med denna studie var att 

definiera asiatiska 

sjuksköterskor som 

sjuksköterskor vars hemländer 

är i Asien 

Metod: Metasyntes  

Urval: 14 studier  

(4 doktorsavhandling, 1 Magister uppsats 

och resterande var forskningsrapporter. 

Dessa studier ägde rum i (USA, 

Storbritannien och Irland) 

Bortfall: 0 % 

Datainsamlingsmetod: Systematisk 

sökningar i CINAHL, MEDLINE och 

PsychINFO. 

Dataanalysmetod: Analytisk. 

Resultaten påvisade att 

kommunikationsbarriärer upplevdes som en 

skrämmande utmaning hos asiatiska 

sjuksköterskkor, även andra upplevelser 

beskrevs i resultatet exempelvis upplevelsen 

av diskriminering och kulturella skillnader 

samt skillnader i utförandet av omvårdnad 

av patienter i ett annat land. 



  
 

 

  

Xu, Y.,  Gutierrez, A. & 

Kim, S. H. (2008) 

 

Land: USA 

  

Adaptation and 

Transformation 

Through (Un)Learning 

Lived Experiences of 

Immigrant Chinese 

Nurses in US Healthcare 

Environment 

This phenomenological study 

examined the lived experiences of 

Chinese nurses working 

in the US healthcare environment 

 

Syftet var att studera kinesiska 

sjuksköterskors upplevelser som 

arbetar inom USAs 

hälsovårdsjukvård. 

Metod: Fenomenologi metod. 

Urval: 9 deltagare.  

Bortfall: Anges inte.  

Datainsamlingsmetod: Djupgående 

ljudbundna intervjuer med ordentlig 

transkribering. 

Dataanalysmetod: Deskriptiv.  

Under resultaten av denna studie framkom 

att sjuksköterskorna upplevde 

Kommunikation som den mest skrämmande 

utmaningen. De upplevde även 

diskriminering och kulturella skillnader som 

begränsade deras möjlighet till en bättre 

vårdrelation mellan sjuksköterskan, patienten 

och resterande vårpersonal. 

 


